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Sammanfattning 
Vi vill med denna uppsats visa på exempel hur företag aktivt kan arbeta med KM 
med stöd av IT samt vilka vinster detta kan ge. Genom en fallstudie har vi 
undersökt hur fyra företag tillvaratar medarbetarnas kunskap så att den kan lagras 
och återanvändas.  
 
Sammanfattningsvis visar vår undersökning att företagen antingen har någon form av 
belöningssystem och/eller en företagskultur, som uppmuntrar medarbetare att dela 
med sig av sin kunskap. Undersökningen visar även att alla företag, oavsett bransch 
lagrar kunskap som används i den dagliga verksamheten. Den visar också att 
företagen överför kunskapen till systemet på ett stringent sätt för att den skall vara 
sökbar. För att tillgängliggöra kunskapen använder alla våra undersökta företag 
någon form av Intranät. De vinster företagen ser med ett kunskapshanteringssystem 
är bl.a. att man sparar tid och pengar på att återanvända kunskap. 



 
 

 

Abstract 
The purpose with this thesis is to point out examples on how to actively work 
with Knowledge Management with the support of IT, along with studying what 
benefits this can give. Through a case study we have researched four companies 
and how they utilize the co-worker’s knowledge to be stored and reused.  
 
To sum up; our study shows that companies either use some form of a reward 
system and/or through a corporate culture that encourages knowledge chairing to 
be natural. The study shows that all companies in our study, no mater what 
business; store knowledge that is needed in their daily work. The study shows also 
that the companies in order to enable the knowledge; transfer it in a stringent way. 
To enable the knowledge to the co-workers, the companies in our study use some 
form of Intranet. The benefit they see with a Knowledge Management system is 
among others that they save both money and time by reusing knowledge.  
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1 Inledning 
Här ges en introduktion samt bakgrund till ämnet som uppsatsen kommer att be-
handla. Efter detta följer syfte med uppsatsen samt forskningsfrågan vi försöker 
besvara med denna uppsats, och efter detta redogör vi för de avgränsningar vi 
håller oss till. Vi definierar även några begrepp som är viktiga för förståelsen av 
uppsatsen sist i detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 
För företag har kunskap alltid varit viktigt, utan den kan företaget inte producera 
de tjänster och produkter som efterfrågas. Idag när man talar om att vi lever i ett 
informationssamhälle har företag insett att kunskap även inom andra områden än 
själva produktionen är viktig för att vinna konkurrensfördelar. Därför har ett 
aktivt arbete med att hantera kunskap blivit något som är viktigt för företags fort-
satta utveckling. Detta kallas med andra ord kunskapshantering eller Knowledge 
Management (KM). 
 
KM är ett begrepp som omfattar arbetet med medveten kunskapshantering inom 
ett företag. Detta inkluderar processer för att skapa, hantera, utveckla och sprida 
kunskap. Man kan säga att det handlar om att skapa arenor där kunskap kan 
spridas. Dessa arenor kan vara i form av fysiska möten eller IT-baserade system.  
 
Det finns företagsledare som anser att en högre kompetens samt kompetens-
utveckling är viktig för att inte säga en helt avgörande förutsättning för ett företag 
som vill överleva på en tuff marknad. Insikten om att det är människorna och 
deras kompetens som är det enda verkliga konkurrensmedlet medför att man ser 
ett ökat behov av att styra humankapitalet inom ett företag (Sveriges tekniska 
attachéer, 1999). I Sveriges tekniska attachéer (1999, s.13) kan man läsa: “För att 
hålla sig kvar i ’ledarligan’, öka produktiviteten och flexibiliteten måste 
organisationer utveckla sin förmåga att behålla, utveckla, organisera och utnyttja 
medarbetarnas kompetenser.”.  
 
Von Krogh, Ichijo och Nonaka (2002) anser att den tacita kunskapen kan tyckas 
vara för mystisk för att kunna användas i en affärssituation, men de anser att dess 
skiftande, kontextberoende kvalitet är det som gör den till ett viktigt verktyg för 
innovation. Spender (Newell, Robertson, Scarboruough & Swan, 2002) argumen-
terar för att den organisatoriska kunskapen är mest värdefull strategiskt sett efter-
som sådan typ av kunskap är mycket svår för andra företag att imitera och försöka 
förstå. Holsapple och Singh (Holsapple, 2003) menar att om företag ska lyckas nå 
konkurrensfördelar är det viktigt att de utför KM-aktiviteter bättre än andra 
företag.  
 
Rylatt (2003, s.87) redogör för att om man vill rida på vågen av förändring kräver 
det en mångfald av ledarskap, teknologier och affärsskickligheter. Nya nätverk av 
kunskapsattraherande relationer behöver igenkännas och produceras för att skapa 
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konkurrensfördelar. Rylatt beskriver vidare att individ- och teamkreativitet be-
höver integreras i ”affärshjärnan” genom att involvera människor i beslutsfattande 
samt kunskapsdelande aktiviteter.  
 
Enligt Malafsky och Holsapple (Holsapple, 2003, s.86) är KM ett nytt fält som 
försöker exploatera den kombinerade kunskapsexpertisen samt företagets med-
arbetares erfarenheter för att förbättra produktiviteten, skickligheten, innova-
tionskraften, effektiviteten samt värdet i företaget. Informationsteknologi spelar 
här en nyckelroll för att uppnå dessa mål men det är bara en liten del av ett större 
system som måste interagera informationsteknologi med människobaserade pro-
cesser. 
 
Trots att det finns mången litteratur skriven om KM menar Braf (2000) att det kan 
vara svårt för organisationer att förstå hur de aktivt kan arbeta med detta. Av den 
anledningen tycker vi att detta är ett intressant område. 

1.2 Syfte 
Vårt syfte med denna C-uppsats är att undersöka hur företag aktivt arbetar med 
KM med stöd av IT, samt vilka vinster företagen ser med detta. Vår förhoppning 
är att rapporten ska bli en källa till inspiration för företag vid en start eller ett 
fortsatt arbete med KM. 

1.3 Forskningsfråga 
Hur tillvaratar företag medarbetarnas kunskap så att den kan lagras och åter-
användas? 

1.4 Avgränsningar 
De företag som kommer i fråga i vår undersökning är de företag som har en 
uttalad strategi för kunskapsarbetet. De skall även använda någon form av IT- 
baserat system för kunskapsarbetet. 
 
Vi har valt att fokusera vår undersökning på frågor som rör hur medarbetarna 
uppmuntras till att dela med sig av sin kunskap, hur kunskapen identifieras, hur 
kunskapskodningen går till, hur kunskapen tillgängliggörs för medarbetarna samt 
vilka vinster företag ser med KM. Därmed bortser vi från den tekniska lagringen 
av kunskapen. I och med denna avgränsning har vi studerat teorier som har an-
knytning till våra frågeområden.  
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1.5 Definitioner 
Data är en representation av fakta, nummer, ord, figurer, bilder samt ljud, medan 
information är strukturerad data.  
 
IT-stöd innebär ett IT-baserat system som företag använder för sin kunskaps-
hantering. Detta kan vara i form av intranät, databas etc.  
 
Kunskap är av människan bearbetad information som hör till sammanhanget och 
som är relevant och hanterbar. Man kan dela upp kunskap i tacit (tyst) och explicit 
(uttalbar) kunskap, där den tacita avser kunskap som handlar om att ”veta hur”, 
medan den explicita innebär att ”veta vad”. 
 
Kunskapshantering är ett sätt för företag att ta hand om existerande kunskap så att 
den kan återanvändas inom verksamheten. Kunskapshantering används i denna 
rapport som synonymt med begreppet Knowledge Management. 
 
Med kunskapskodning avser vi på det sätt vilket man överför den tacita kunskapen 
till explicit, så att den kan hanteras av det IT baserade systemet. 
 
Kunskapslagring innebär att samla företagets kunskap i ett elektroniskt system så 
att den är tillgänglig när medarbetarna har behov av den.  
 
Återanvändning innebär att man kan hämta lagrad information och använda den 
eller utifrån den generera ny kunskap. 

 
Med företag menar vi privata eller statliga företag som har minst 20 personer 
anställda.   
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2 Metod 
I detta kapitel presenterar vi inledningsvis vald forskningsansats. Detta följs av en 
beskrivning av vår undersökningsansats, undersökningsgrupp, litteraturstudie, 
datainsamlingsmetod samt val av analysmetod. Avslutningsvis beskriver vi under-
sökningens tillförlitlighet och giltighet samt en metoddiskussion. 

2.1 Forskningsansats  
Eftersom syftet med vår undersökning är att visa på olika företeelser så är ett 
hermeneutisk förhållningssätt lämpligt då den tillåter detta. Detta förhållningssätt 
försöker även förstå varför företeelser uppstår på olika sätt. Vi avser undersöka 
människors erfarenheter och upplevelser förmedlade genom språk och inte 
observerbara, mätbara företeelser i den fysiskt materiella verkligheten vilket står 
för ett positivistiskt förhållningssätt. Medan positivisten enligt Patel och 
Davidsson (1994) gärna studerar forskningsobjektet bit för bit så försöker 
hermeneutikern att se helheten i forskningsproblemet. 
 
Syftet med vår uppsats handlar om att visa på olika företeelser för att skapa en 
förståelse för hur kunskapshantering inom företag går till, så därför anser vi oss ha 
en kvalitativ forskningsansats. Bell (1995) menar att forskare med ett kvalitativt 
perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin om-
värld och målet är snarare insikt än statistisk analys. Kvantitativt inriktade 
forskare däremot säger hon samlar in fakta, studerar relationerna dem emellan, 
mäter och använder andra vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och 
möjligt även generaliserbara slutsatser, vilket vi inte har för avsikt att göra med 
denna uppsats.  

2.2 Undersökningsansats  
Nyberg (2000) beskriver ett sätt att skilja på kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder som utgår från att jämföra ansats, typ av frågor man ställer 
samt den sorten av svar man förväntar sig. Kvantitativa metoder innehåller frågor 
som är kvantifierbara och det erhållna materialet omvandlas oftast i siffror och 
mängder för att kunna bearbetas med statistiska metoder. Frågor som innehåller 
frågeorden vem, hur, varför förutsätter oftast att man nyttjar en kvalitativ metod. 
De svar man får uttrycks som ord och satser, och kan delas in i klasser eller 
kategorier, men sällan i mängder eller kvantiteter (Nyberg, 2000). Kjær Jensen 
(1995 s.39) menar att ”problemställningen sällan är desamma vid undersökningar 
med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. Vill man ha en mer djupgående 
eller nyanserad beskrivning av fenomenet är den kvalitativa metoden mer 
lämplig.”.  
 
Vår frågeställning är formulerad på ett sådant sätt att de data vi räknar med att er-
hålla vid vår undersökning blir av en beskrivande karaktär i ord. Både ut-
formningen av frågorna och de svar vi förväntar oss gör det lämpligt att använda 
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en kvalitativ metod för vår datainsamling. Den kvalitativa metod vi valt är inter-
vjuer. 
 
Undersökningen består av en fallstudie vilket Patel och Davidsson (1998) menar 
är ett begrepp som innebär att undersökningen görs på en mindre avgränsad 
grupp. De anser att fallstudien är lämplig i syfte för att exemplifiera vilket vi 
kommer att göra genom att visa på olika sätt att arbeta med kunskapshantering 
inom företag. Vidare menar de att detta upplägg utgår från ett helhetsperspektiv 
där man avser samla in så täckande information som möjligt gör att den även 
lämpar sig för undersökningar av processer och företeelser där man även vill få 
fram vilka faktorer som påverkar företeelsen. Bell (1995, s.16) menar att ”styrkan 
med fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för forskaren att koncentrera sig 
på en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som 
inverkar på företeelsen i fråga.”  

2.3 Undersökningsgrupp 
Vi har valt att undersöka företag med minst 20 anställda, som säger sig ha en 
strategi för kunskapshantering inom företaget Anledningen till detta val är att 
sannolikheten är större att företag med fler än 20 anställda använder sig av ett IT-
baserat KM-system, än ett företag med färre anställda. Detta eftersom det visats 
sig att det är svårt att ha en helhetsbild över de olika medarbetarnas kunskaper och 
kunskapsbehov när de är fler än 5 till 9 personer inom organisationen. Personen vi 
vänder oss till är i någon form av ledningsfunktion. Vi har valt att begränsa oss till 
4 företag då vi anser att det borde ge oss en tillräcklig bild av olika sätt att hantera 
kunskap. Hade vi däremot velat göra statistiska beräkningar och jämförelser 
mellan grupper hade vi för tillförlitlighetens skull behövt ha 15-20 respondenter 
av varje kategori av människor vi vill studera (Nyberg, 2000). Vi har i vår 
undersökning använt oss av alla de företag som varit intresserade av att delta 
förutsatt att de har en strategi för sin kunskapshantering, och tillsammans 
representerar de fyra företagen tre olika branscher. De två företag som tillhör 
samma bransch är till storlek väldigt olika. Vi hade kunnat dra fler slutsatser om 
vi hade intervjuat lika många ”små” som stora företag.  
 
I vår förfrågan (se bilaga 2- mall för e-post till företag) till företagen via e-post, 
delgavs syfte, undersökningens frågeområden samt den beräknade tidsåtgången 
för intervjun. Dels för att ge företagen en möjlighet att avgöra om vår undersök-
ning är något de vill delta i samt ge respondenten en möjlighet att förbereda sig 
för den eventuella intervjun. Vid varje emottaget positivt svar kontaktade vi 
företaget på nytt för att komma överens om datum och tid för intervjun.  

2.4 Litteraturstudie 
För att få de bakgrundskunskaper vi behöver inför skrivandet av uppsatsen har vi 
gjort en litteraturstudie, vilket i huvudsak har omfattat litteratur samt artiklar inom 
KM-området men även inom pedagogisk litteratur. Förutom detta har vi också 
studerat litteratur inom området forskningsmetodik och rapportskrivning. 
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2.5 Datainsamlingsmetod 
För insamling av primärdata om vårt valda område har vi valt att utföra intervjuer, 
eftersom syftet med vår studie är att undersöka hur olika företag hanterar kunskap 
inom sin organisation. Genom intervjuer får respondenten möjlighet att beskriva 
sina kunskaper, erfarenheter, upplevelser och åsikter. Med detta i åtanke ansåg vi 
det vara lämpligt att utföra intervjuer för att få svar på vår forskningsfråga. Vi har 
gjort två besöksintervjuer samt två telefonintervjuer med hjälp av högtalartelefon 
med de respondenter som inte finns i Luleå. Nyberg (2000) anser att telefon-
intervju är ett bra alternativ om man vill ha utförliga svar som man ej kan erhålla 
genom frågeformulär. Nyberg menar å andra sidan att har man väl utformat 
frågeformulären så är datainsamlingen lätt genomförbar, och då kan man samla in 
data från minst 40 personer. Nackdelen med frågeformulär är att det är svårt att 
säkerställa att man får svar på det man har för avsikt att undersöka, eftersom man 
då ej har möjlighet att följa upp frågorna. 

2.5.1 Intervjuguide 
Forskningsfrågan delades upp i delfrågor som motsvarar frågeområden som 
sammantaget ger svar på forskningsfrågan. Utifrån dessa frågeområden skapades 
en intervjuguide (se Bilaga 1 – Intervjuguide), där vi delade upp frågeområdena i 
intervjufrågor. I och med att vi utgick från våra frågeområden vid utformningen 
av intervjufrågor säkerställde vi också att dessa tillsammans skulle undersöka det 
vi sagt oss undersöka.  
 
Enligt Krag Jacobsen (1997) är fördelarna med denna mer styrda forsknings-
intervju, att den är mindre tidskrävande samt att den inte är lika avhängig av 
frågarens kvalifikationer. De menar även att tillvägagångssättet också ger en viss 
säkerhet för att man får en uppsättning intervjuer som kan bearbetas och jämföras 
med varandra eftersom syftet med en intervjuguide är att se till att alla 
intervjupersoner får möta relevanta och likartade teman. Att metoden gör det 
möjligt för nya och oförutsedda aspekter att dyka upp under intervjuns gång är 
också något Krag Jacobsen tar upp.  
 
”Om man noggrant förbereder en intervjuhandledning (intervjuguide) blir det 
lättare att notera olika svar under de rubriker som schemat innehåller.” (Bell, 
1995, s.95) Bell menar att ju mer standardiserad en intervju är desto lättare är det 
att ordna och kvantifiera resultaten. För oss innebär guiden att bearbetningen av 
det insamlade materialet underlättas. Vi kommer däremot inte göra någon kvanti-
fiering av resultaten.  
 
Förutom dessa frågor innehöll även intervjuguiden några inledande neutrala 
frågor för att ge bakgrundsinformation om företaget och respondentens position. 
Intervjuguiden avslutades med en fråga som gav respondenten utrymme att lägga 
till sådant som ej kommit med bland våra intervjufrågor.  
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Eftersom vi använde en intervjuguide så är frågorna standardiserade till en viss 
grad. Beroende på respondentens svar, avvek vi ibland från ordningsföljden. Vi 
har förutom vid en fråga, använt oss av öppna frågor d.v.s. utan fasta svars-
alternativ, för att lämna svarsutrymmet fritt för respondenten. Öppna frågor säger 
Kjær Jensen (1995) är en vanligt förbisedd kvalitativ metod. Den är mer tids-
krävande för forskaren, men däremot är den i många sammanhang en mycket 
lämplig metod därför att resultaten är tillförlitliga, enligt Kjær Jensen.  
 
Våra frågor är över lag är ostrukturerade men en av de avslutande frågorna är av 
helt annan typ då den är strukturerad och endast ger respondenten möjlighet att 
välja ett svar av fyra alternativ. Vi såg detta som ett tillfälle att få en bild av i 
vilken utsträckning dessa personer i ledningsposition tror att medarbetarna nyttjar 
systemet. 

2.5.2 Besöksintervjuer 
Den första intervjun vilket var en besöksintervju utfördes som en pilotstudie för 
att vi skulle få en uppfattning om frågorna var rätt formulerade, för att vara 
förståeliga för respondenten samt gav svar på våra frågor. Detta för att vi skulle 
ha möjlighet att förbättra formuleringen av frågorna. Fördelen med att använda 
sig av en pilotstudie för att förbättra sina intervjufrågor är något som Patel och 
Davidsson (1994) samt Bell (1993) beskriver. Vi tyckte emellertid att vi fick svar 
på det vi hade för avsikt att undersöka och därför kunde vi även använda svaren 
från pilotstudien till vår empiri och därmed blev även detta ett fall i vår 
undersökning. En av frågorna som var en inledande fråga till ett frågeområde, var 
utformad så att den endast tillät två svar, ett ja eller ett nej. Dimensioner 
uppdelade i två kategorier är en så kallad dikotomi. Kjær Jensen (1995) menar att 
en sådan dikotomi sällan hör hemma i en öppen intervju eftersom den inte 
uppmanar respondenten att berätta utan snarare att välja mellan ja eller nej. För 
kommande intervju gjordes en omformulering av denna fråga. Även två frågor 
som var ledande till en viss del gjordes om, inför nästkommande intervjuer.  
 
Vår andra besöksintervju var en så kallad mini- gruppintervju bestående av två 
respondenter från ett företag. Detta var ett förslag från den person i chefsposition 
som deltog. Han ansåg att den andra respondenten hade mer specifika kunskaper i 
vissa frågeområden och att de därför skulle komplettera varandra. Vårt perspektiv 
för fallstudien var ledningspositionens, och därför var det då lämpligt att de båda 
deltog. En fördel med gruppintervjuer som tas upp av Kjær Jensen (1995) är att 
det kan vara mer stimulerande för respondenterna att tala med andra människor 
och därför skärps deras synpunkter. Forskaren kan då enligt Kjær Jensen bättre 
förstå synpunkterna och därför återge dem bättre. För att urskilja de två respon-
denternas röster på bandinspelningen fick de båda respondenterna presentera sig. 
Detta underlättar utskriften av intervjun enligt Kjær Jensen, då det annars kan 
vara svårt att urskilja olika personers svar på en bandinspelning. I vårt fall består 
gruppen av endast två personer så det problemet torde inte blir så stort som en 
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intervju med större grupper. Dessutom representerar de båda respondenterna 
samma företag och kommer därför att sammanställas som ett företag i empiri-
kapitlet. Tidsåtgång för varje besöksintervju var ca 60 minuter. 

2.5.3 Telefonintervjuer 
När det gäller de två telefonintervjuerna så fanns önskemål hos respondenterna att 
få våra frågor tillsända till sig innan själva intervjun för att de skulle kunna för-
bereda sig på bästa sätt. Dessa frågor skickades per e-post som en bifogad fil. 
Tidsåtgången för varje telefonintervju var ca 30 minuter. 

2.5.4 Tillvägagångssätt 
När vi utförde intervjuerna var vi två personer, en som ställde frågorna och en 
som antecknade samtidigt som vi använde bandspelare för att lagra intervjun. 
Bandet användes sedan för att säkerställa att vi uppfattat allt korrekt. Vi kunde 
härmed kontrollera att anteckningarna överensstämde med bandinspelningen samt 
att det gav möjlighet att lägga till information. När man är två intervjuare 
närvarande kan man mäta tillförlitligheten genom att kontrollera överens-
stämmelse av registreringarna av svar, enligt Bell (1993). Här kunde vi istället 
jämföra en intervjuares anteckningar med bandinspelningen, eftersom den andre 
personen endast ägnade sig åt att fråga. För att verifiera att vi tolkat 
respondenterna rätt erbjöd vi dem även möjlighet att senare få läsa igenom 
sammanställningen av intervjun, något som Bell anser man skall göra för att und-
vika att få höra att man misstolkat när väl rapporten är skriven. 
 

Är forskaren osäker på om informationerna är riktigt förstådda- eller om det av olika skäl är 
viktigt att informanterna är införstådda med tolkningarna- kan den riktiga tolkningen säker-
ställas både under samtalets gång eller genom att man lägger fram ett sammandrag av 
samtalet för informanten. (Kjær Jensen, 1995, s. 131)  

 
Enligt Kjær Jensen föredrar en del forskare endast av etiska skäl att lägga fram ett 
sådant sammandrag för respondenten. Vi såg också detta som en möjlighet att öka 
tillförlitligheten i våra resultat. 

2.6 Analysmetod 
Vi har gjort kvalitativa bearbetningar av vårt intervjumaterial som består av 
ljudband samt anteckningar. Vi valde att använda oss av en Reflexiv analysmetod, 
d.v.s. att analysera intervju för intervju och sammanfatta kärnan för att sedan 
kunna dra paralleller mellan de olika intervjuerna och då hitta eventuella mönster 
genom att använda oss av en matris. Thomsson (2002) menar att det kan vara 
konstruktivt att först göra en lodrät analys som skär genom varje enskild intervju 
för att sedan gå över till en vågrät analys som skär över flera intervjuer. 
 
Vårt tillvägagångssätt vid analysen av intervjumaterialet var att vi var för sig gick 
igenom varje intervju och markerade det viktigaste samt till vilken frågeställning 
de olika fragmenten av svaren härrörde. Utifrån detta underlag gjorde vi en 
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gemensam sammanställning för att sedan ytterligare en gång enskilt gå igenom 
materialet och markera det väsentligaste. Efter detta gjordes en sista sammanställ-
ning gemensamt utifrån de olika markeringarna. Enligt Nyberg (2000) så gör man 
tolkningen mer tillförlitlig om man två eller flera personer oberoende av varandra 
försöker läsa igenom svaren för att hitta de svarskategorier och kategorinamn som 
skall användas. Nyberg anser också att denna metod är lämplig om man skriver 
tillsammans med någon annan student, eftersom man då sedan kan diskutera sig 
fram till gemensamma lösningar. Denna sammanställning utgjorde underlag för 
den matris som presenterar resultatet från de olika företagsintervjuerna, vilken 
presenteras som bilaga i rapporten (se Bilaga 3 - Resultatmatris). Matrisen gör det 
överskådligt om man vill jämföra de olika företagens svar. 

2.7 Tillförlitlighet och Giltighet 
Tillförlitlighet benämns även som reliabilitet och är ett mått på i vilken utsträck-
ning ett instrument eller ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika till-
fällen under i övrigt lika omständigheter (Bell, 1993, s.62). Giltighet även kallat 
validitet i litteraturen är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad man 
vill att den skall mäta eller beskriva (Bell, 1993, s.63). Den kvalitativa metoden 
anses vara mest sårbar när det gäller tillförlitlighetsproblem enligt Kjær Jensen 
(1995), medan kvantitativa metoder istället har giltighetsproblem. 
 
Att vi informerade respondenterna om ungefärlig tid för intervjun, bokade tid för 
intervjun samt informerade om våra frågeområden, motverkade ovidkommande 
påverkan på datainsamlingen, vilket är viktigt att förebygga vad gäller till-
förlitligheten enligt Kjær Jensen (1995). För att kontrollera tillförlitligheten 
använde vi oss av en intervjuguide vid våra intervjuer, vilket innebar att våra i 
huvudsak öppna frågor var standardiserade till en viss grad. Användandet av 
standardiserade frågor ger enligt Bell (1993) en förhållandevis god tillförlitlighet. 
Att vi varit två personer som utfört intervjuerna samt att vi spelade in intervjuerna 
på band ger också en möjlighet att mäta överensstämmelse mellan de registrerade 
svaren och verkligheten, vilket också Bell beskriver som sätt att försäkra sig om 
att undersökningen är tillförlitlig. Genom at vi skickade en sammanställning av 
intervjuerna till respektive respondent, där vi gav dem möjlighet att förtydliga 
samt kommentera sådant som vi missuppfattat, gör också det att tillförlitligheten i 
vår undersökning stärks. Vårt sätt att analysera det insamlade materialet, genom 
att oberoende av varandra läsa igenom intervjuerna, kategorisera samt klassificera 
svaren gjorde tolkningen mer tillförlitlig eftersom vi då kunde jämföra överens-
stämmelsen i bl.a. vår klassificering. Nyberg (2000) menar att detta kan vara ett 
lämpligt sätt när man skriver tillsammans med en annan student. 
 
Genom användandet av intervju som metod gav det oss möjlighet att ställa följd-
frågor för att se till att vi fick svar på just det vi frågade om. Att vi använde en 
intervjuguide, där vi formulerat frågor utifrån frågeområden identifierade från vår 
forskningsfråga, försäkrade vi oss om att vi undersökte det som vi avsett att 
undersöka. Att vi dessutom gjorde en pilotstudie gav oss en fingervisning om 
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vilka frågor som kunde förbättras till nästkommande intervjuer. Undersöknings-
företagens antal, skiftande verksamhet samt respondenternas position i företaget 
stärker också undersökningens giltigheten, då den t.ex. är giltig på företag oavsett 
verksamhet utifrån ett ledningsperspektiv.  

2.8 Metoddiskussion 
Bland de fyra företag som vi intervjuade var tre mycket stora och ett betydligt 
mindre. Vi kunde ha fått ett resultat där vi hade kunnat dra fler slutsatser om vi 
hade haft fler små företag. Då hade vi kunnat se om det fanns några skillnader 
mellan små och stora företag vad gäller användandet av KM, vilket vi inte kunde 
göra i denna undersökning med tre stora globala företag och ett litet företag. Om 
vi hade haft möjligheten att intervjua fler än fyra företag så hade vi kunnat få ett 
mer generaliserbart resultat, då vi eventuellt hade kunnat undersöka företag i fler 
branscher än tre.  
 
På ett av våra undersökta företag hade vi förmånen att intervjua två personer 
samtidigt, och vi tänker oss att vi hade kunnat få ett mer tillförlitligt resultat om vi 
hade gjort detta på alla företagen. Detta eftersom vi hade fått ett resultat med olika 
perspektiv, vilket då skulle stärka tillförlitligheten i undersökningen. Å andra 
sidan har vi vänt oss till personer i ledningfunktion, just för att begränsa oss till ett 
perspektiv i denna undersökning.  
 
Om vi hade valt att använda oss av enkäter istället för intervjuer, hade vi kunnat 
undersöka betydligt fler företag. Å andra sidan hade vi inte fått så uttömmande 
svar på våra frågor som vi fick genom användandet av intervjuer. Dessutom hade 
vi inte varit säkra på att respondenterna hade förstått frågorna i enkäten och då 
hade vi inte chans att på plats följa upp med följdfrågor.  
 
Vi har använt oss av både telefon- samt besöksintervjuer och kan inte se någon 
väsentlig skillnad i resultatet på grund av de skilda intervjuteknikerna. Däremot så 
tog besöksintervjuerna dubbelt så lång tid samt att det gav fler sidospår som dock 
var utan värde för denna rapport. Vi har funderat på om vårt val av användande av 
bandspelare eventuellt skulle kunna ha en hämmande effekt på respondenterna. 
Detta var dock inget som vi upplevde under vår undersökning.  
 
Nu i efterhand ser vi att en av de inledande frågorna i Intervjuguiden kom att få en 
större betydelse än vi tänkt när vi definierade frågeområdena. Denna fråga kanske 
vi hade kunnat utveckla mer och då fått ett mer intressant och uttömmande 
resultat. 
 
I vårt val av teori så ser vi nu att litteraturen kanske inte hade behövt vara så 
omfattande, med det menar vi att vi inte hade behövt ha så många källor. Å andra 
sidan så tycker vi att användandet av mycken litteratur ger vår rapport en grundlig 
litteraturgenomgång. Dock kan detta göra att rapporten upplevs något tungläst. 
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3 Teori 
I detta kapitel redogör vi för kunskapsbegreppet. Vi ger också en beskrivning av 
Nonaka och Takeuchis fyra sätt att omvandla tacit respektive explicit kunskap. 
Vidare beskriver vi KM som informationshanteringsverktyg med dess livscykel 
och ger även olika författares syn på kunskapskodningens betydelse för till-
ängliggörande av kunskap. Det avslutande avsnittet beskriver KM som ett stra-
egiskt verktyg där vi pekar på faktorer som påverkar möjligheterna att lyckas med 
införandet av KM inom en organisation. Avslutningsvis redogör vi för de vinster 
man enligt litteraturen ser med KM. 

3.1 Kunskapsbegreppet 
För att analysera hur kunskap flödar inom och mellan organisationer, måste vi 
först skilja på data, information och kunskap, menar Boisot och Griffiths 
(Sanchez, 2001). De beskriver begreppen som “data is something out there that an 
observer notices, the observer constructs what he believes is information in the 
form of an interpretation of data that modifies the beliefs that reside in him and 
constitute his or her knowledge.” (Sanchez, 2001, s. 214). 
 
Davenport och Prusak (1998) säger att samtidigt som det är viktigt att särskilja 
begreppen kunskap och information, finns ett nära samband mellan begreppens 
innebörd, då kunskap erhålls genom information, precis som information härleds 
utifrån data. För att informationen skall kunna omvandlas till kunskap erfordras 
det dock att individen själv gör allt arbete, vilket då innebär att alla kunskaps-
utvecklande aktiviteter sker inom eller mellan individer (Davenport & Prusak, 
1998). Davenport och Prusak belyser även komplexiteten i kunskapsbegreppet 
genom att betona vikten av att formulera en företagsgemensam definition. Syftet 
med detta menar författarna är att medarbetarna inom företaget ska förstå och 
kunna tala om kunskap. 
 
Kunskapens koppling till individen beskrivs också av Rognhaug (1996) som anser 
att kunskap är något personligt, med betydelsen att någon har kunskap om något. 
Rognhaug (1996, s.33) menar att ”kunskap är utryck för en persons kompetens, 
insikt, vetande och lärdom på olika områden.”. Denne författare beskriver även 
sambandet och skillnaden mellan information och kunskap och menar att 
distinktionen ligger just i att kunskap är knutet till mening. Rognhaug (1996, s.33) 
säger vidare att ”För att man skall kunna utveckla en insikt om något måste det 
finnas en mening.”. 
 
Mårtensson (Sveriges tekniska attachéer, 1999) anser att litteraturen tenderar att 
förenkla begreppet kunskap genom att använda det som en synonym till 
information. Mårtensson poängterar därför vikten av att särskilja information från 
kunskap och säger vidare att: 
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Explicit kunskap eller information är inte kunskap, även om informationen ofta är en viktig 
beståndsdel för att kunskap ska kunna skapas. Information kan på ett enkelt sätt lagras i 
exempelvis en databas, men blir inte kunskap om den inte bearbetas av människor… 
Kunskapen delas in i tyst kunskap eller explicit kunskap, det vill säga information. Den 
explicita kunskapen kan lagras i olika databaser. Den tysta kunskapen däremot finns inom 
oss och kan av den anledningen inte lagras externt. (Sveriges tekniska attachéer, 1999, s.18) 

3.1.1 Typer av kunskap 
En vanlig distinktion är den mellan tacit och explicit kunskap som bl.a. Awad och 
Ghaziri (2004, s.47) beskriver. De menar att tacit kunskap inkluderar intuition, 
värden och tänkande som kommer från år av erfarenhet. Den kunskapen används 
för att skapa explicit kunskap och kommuniceras bäst personligt genom dialog 
och scenarios med hjälp av metaforer. Som kontrast till detta är explicit kunskap 
kodifierad och digitaliserad. Vidare säger de att den explicita kunskapen kan 
återfås och översättas lättare än den tacita kunskapen, vilket även Nonaka och 
Takeuchi (1995) samt fler författare (Newell, Robertson, Scarborough, & Swan, 
2002; von Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000) anser.  
 
För att den tacita kunskapen, som är subjektiv och intuitiv till sin natur, skall 
kunna kommuniceras och delas inom organisationen måste den omvandlas till ord 
eller siffror som alla kan förstå, enligt Nonaka och Takeuchi (1995, s.8). Enligt 
Nonaka och Takeuchi är det just när denna omvandling sker från tacit till explicit- 
som organisatorisk kunskap skapas. 

3.1.2 Skapande av kunskap 
Nonaka och Takeuchi (1995, s.61) menar att tacit och explicit kunskap inte är 
enskilda företeelser, utan interagerar med varandra när människor är involverade i 
kreativa situationer. Nonaka och Takeuchi kallar dessa situationer för om-
vandlingar i sin modell över kunskapsskapande som beskriver hur mänsklig 
kunskap skapas och expanderas genom interaktionen mellan tacit och explicit 
kunskap. De delar upp omvandlingen i fyra förfaranden vilka beskrivs nedan samt 
i bild 1. 
 
•  Socialisering innebär att omvandla tacit kunskap till tacit kunskap.  

 
•  Externalisering innebär att omvandla tacit kunskap till explicit kunskap.  

 
•  Kombinering innebär att omvandla explicit kunskap till explicit kunskap. 

 
•  Internalisering innebär att omvandla explicit kunskap till tacit kunskap 
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                           Tacit kunskap  till   Explicit kunskap 
 
Tacit kunskap 
 
från 
 
Explicit kunskap 
 
Bild 1: Fyra modeller av kunskapsomvandling (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 62) 
 
Socialisation handlar enligt Nonaka och Takeuchi (1995) om processen att dela 
med sig av kunskap och i och med det skapa tacit kunskap som delade exempelvis 
mentala modeller och tekniska färdigheter. En individ kan skaffa sig tacit kunskap 
direkt från andra utan att använda språket. (Exempel mästare - lärling) Nyckeln 
till att förvärva tacit kunskap är erfarenhet. Utan någon form av delad erfarenhet 
är det extremt svårt för en person att projicera sig själv in i andra individers tanke-
processer. Awad och Ghaziri (2003) menar att denna överföring kan ske 
förslagsvis genom teammöten och diskussioner. 
 
Externalisering handlar enligt Nonaka och Takeuchi (1995) om processen att 
uttrycka tacit kunskap till explicit i form av metaforer, analogier, koncept, 
hypoteser och modeller. Awad och Ghaziri (2003) beskriver denna process som 
något som sker genom dialog, och ger brainstorming och onlinediskussioner som 
exempel för att åstadkomma detta. Här kan en databas bli en behållare för använd-
bar kunskap, menar de. Efter att kunskapen har gjorts explicit och har lagrats i en 
behållare, kan personer som stöter på liknande problem konsultera databasen när 
det passar denne. 
 
Kombinering handlar enligt Nonaka och Takeuch (1995) om processen att syste-
matisera koncept till kunskapssystem. Individer utbyter och kombinerar kunskap 
genom media som exempelvis dokument, möten, telefonkonversation, eller 
datoriserade kommunikationsnätverk. Återskapande av existerande information 
genom sortering, tillägg, kombinering och kategorisering av explicit kunskap kan 
leda till att ny kunskap skapas. I företagsvärlden ses denna kunskapsomvandling 
oftast genom ”middle management” som bryter ner och operationaliserar 
samarbetsvisioner, företagskoncept, eller produktkoncept. ”Middle management” 
spelar en kritisk roll i skapandet av nya koncept genom nätverk av kodifierad 
kunskap och information. Kreativ användning av datoriserade kommunikations-
nätverk underlättar detta sätt att omvandla kunskap. Även Awad och Ghaziri 
(2003, s. 96) menar att just denna fas bäst stöds av teknologi, genom att explicit 
kunskap lätt kan fångas och överföras till en global publik. De exemplifierar detta 
med att skicka e-post med ett bifogat dokument vilket exempelvis en rapport, som 
ett effektivt sätt att dela med sig av kunskap. 
 

Socialisering 
 
 

Externalisering

Internalisering
 
 

Kombinering 
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Internalisering handlar enligt Nonaka och Takeuchi (1995) om processen som 
förkroppsligar explicit kunskap till tacit. Den är nära relaterad till ”learning by 
doing”. När erfarenheter genom socialisation, externalisering, och kombination är 
internaliserade till individers tacita kunskapsbas i formen av delade mentala 
modeller eller tekniska ”know how” blir de en värdefull tillgång. För att explicit 
skall bli tacit kunskap hjälper det om kunskapen är verbaliserad eller 
schematiserad i dokument, manualer, eller muntliga berättelser. Dokumentation 
hjälper individer att internalisera vad de erfarit och följaktligen berikas deras 
tacita kunskap. Dessutom förenklar dokument och manualer överföringen av 
explicit kunskap till andra människor, genom att hjälpa dem uppleva erfarenheter 
indirekt. Awad och Ghaziri (2003, s. 96) menar att man genom exempelvis en 
rapport bestående av explicit kunskap kan härleda nya idéer eller att man kan 
agera konstruktivt. De menar vidare att ett viktigt syfte för KM är att skapa 
teknologier som kan hjälpa användare att erhålla tacit kunskap från explicit 
kunskap. 
 
Många författare, däribland Awad och Ghaziri (2003) refererar till Nonakas 
modell där de sammanfattningsvis säger att den fokuserar på tacit kunskap och 
användningen av elektroniska hjälpmedel som elektroniska möten och chat-rum 
för att generera samt överföra sådan kunskap till andra. Trots avancerad teknologi 
så kvarstår en begränsning enligt Awad och Ghaziri, och det är teknologins 
förmåga att stödja användningen av tacit kunskap i ”face- to- face” möten och 
direkt interaktion. De menar att mänsklig kunskap fortsätter att vara en värdefull 
resurs, och teknologi förväntas sakta sippra till mänsklig domän där kunskaps-
skapande och kunskapsöverföring kan utgöra mänskligt beslutsstöd oberoende av 
tid och rum. 
 
Von Krogh m.fl. (2000, s.6) beskriver skapandet av kunskap på följande sätt 

 
…when somebody creates knowledge, he or she makes sense out of a new situation 
building justified beliefs and committing to them. Under this definition, knowledge is a 
construction of reality rather than something that is true in any abstract or universal way. 
The creation of knowledge is not simply a compilation of facts but a uniquely human 
process that cannot be reduced or easily replicated.  

 
Heisig (Mertins, Heisig, Vorbeck, 2001, ss.13-14) menar att skapande av kunskap 
är nära knutet till individen och att en individs perceptionsprocess uppstår när 
individuell kunskap genereras. Denna generering är kontextuell och knuten till 
situation och inte beroende av kulturell interaktion med andra bärare av kunskap.  

3.2 Knowledge Management som begrepp 
Enligt Mårtensson (1999) är inte syftet med KM att bara lagra information utan 
också att översätta individuell kunskap till organisatorisk kunskap och omvandla 
tacit kunskap till explicit kunskap. Denna definition överensstämmer med 
Nonakas och Takeuchis (1995) teorier kring kunskapsutveckling. En definition av 
Mårtensson återfinns i Sveriges tekniska attachéers bok: (1999, s.18) ”Generellt 
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kan Knowledge Management beskrivas som en strävan att omvandla tyst kunskap 
till explicit kunskap och individuell kunskap till organisatorisk kunskap för att 
sedan bättre kunna styra den”. Sveriges tekniska attachéer (1999, s.7) framhåller 
att en lyckad KM satsning grundas på aktivt ledarskap och förändrad arbets-
organisation kompletterad med en genomtänkt IT-strategi.  
 
Braf (2000) använder begreppet kunskapsmanagement istället för KM och menar 
att det istället handlar om genomförandet av olika projekt, vilka i sig innehåller 
olika aktiviteter i syfte att förbättra hanteringen av kunskap inom en eller flera 
verksamheter. 
 
Braf (2000) anser att kunskap är en nödvändig förutsättning för organisatoriskt 
handlande som utförs i syfte att skapa produkter som är av värde för kunden. Braf 
(2000, s.6) säger vidare att ”ett mål med kunskapsmanagement bör vara att 
säkerställa tillgången till de kunskaper som erfordras för att organisationer skall 
nå sitt verksamhetssyfte, d.v.s. produktframställningen.”. Hon anser vidare att 
kunskapsmanagement omfattar;  
 
•  Strategier och aktiviteter som utvecklas respektive företas i syfte att säker- 

ställa tillgång till och utvecklingen av kunskaper.  
 

•  Kunskaper som aktörer i sina organisatoriska roller behöver för att fullfölja 
handlingar av skilda slag och därmed leverera produkter av värde till kunder. 
(Braf, 2000, s.6) 

 
Newell m.fl. (2002, s.16) anser att det som betonas inom KM är identifiering, 
utvinning och fångst av företagets kunskapstillgångar så att de både kan bli fullt 
nyttjade och fullt skyddade som en källa till konkurrensfördel. De menar att leda 
kunskap inte är någon ny företeelse, utan att det som ligger bakom KM är samma 
underliggande teman som ligger bakom Scientific Management- att fånga 
kunskap som finns i huvudet och händerna på medarbetarna. En anledning till att 
kunskapshantering kommit att ligga så i frontlinjen hos organisationer idag enligt 
Newell m.fl. beror på förändringen av arbete och organisationer i vår tids 
informationsålder. 
 
Mårtensson (1999) delar upp KM i två olika perspektiv nämligen som ett 
informationshanteringsverktyg och som ett strategiskt verktyg. Dessa två olika 
perspektiv beskrivs utförligare i de två nästföljande avsnitten, Knowledge 
Management som informationshanteringsverktyg samt Knowledge Management 
som informationshanteringsverktyg. 

3.3 Knowledge Management som 
informationshanteringsverktyg 
Enligt Braf (2000) innebär kunskapsmanagement som ett informationshanterings-
verktyg att friställa kunskaper från det vetande subjektet. Man talar i litteraturen 
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om två olika KM strategier. Den kodifierade strategin som går ut på att lagra 
kunskap i databaser, där alla anställda har enkel tillgång till kunskapen. Den 
personifierade strategin som går ut på att föra över kunskap via kontakt ”person - 
till - person”, där datorer i huvudsak används för att kommunicera kunskap, inte 
för att kodifiera och lagra den (Sveriges tekniska attachéer, 1999; Holsapple, 
2003; Braf, 2000). 
 
När det gäller KM:s livscykel så omfattar det både processer i form av fysiska 
möten likväl som IT-baserat system även om de har mer eller mindre fokus på den 
kodifierade respektive personifierade strategin (Braf, 2000; Mårtensson, 1999; 
Awad & Ghaziri, 2003; Mertins m.fl., 2001; Nonaka & Takeuchi, 1995). 

3.3.1 Knowledge Managements livscykel 
Författare använder olika beskrivningar av KM:s livscykel, i vissa fall med 
likvärdiga processer men det finns även författare som beskriver processer som 
andra inte tar upp. Vi ger här en kort sammanfattning av några författares (Awad 
& Ghaziri, Braf, Mertins, Mårtensson) beskrivning av de processer eller steg de 
anser ingå i denna livscykel.  
 
•  Kunskapsledning enligt Braf (2000, s.153), handlar om att definiera en över-

gripande kunskapsvision och att skapa incitament för kunskapsdelning etc.  
 

•  Kunskapsplanering handlar om att kartlägga vilka kunskaper som finns 
respektive behövs i syfte att sätta upp riktlinjer och alternativa tillväga-
gångssätt för att utveckla dessa kunskaper, enligt Braf (2000). 

 
•  Skapande av kunskap är enligt Mertins m.fl. (2001) en process som innebär att 

generera kunskap. 
 

•  Insamling är Mårtenssons (1999) benämning på den process som handlar om 
att samla in kunskap, vilket representerar den första processen i hennes 
version av KM:s livscykel. Denna process benämns som kunskapsfångst av 
Awad och Ghaziri (2003), som menar att är en process där expertens tankar 
och erfarenheter fångas. I ett vidare perspektiv menar Awad och Ghaziri att 
det även kan innefatta att fånga kunskap från andra källor som böcker, 
tekniska manuskript och ritningar. De anser vidare att det i denna fas är viktigt 
att gå till alla tillgängliga källor och inte bedöma användbarheten av den 
fångade kunskapen förrän den är grundligt testad. Braf (2000) förklarar 
processen kunskapsvinning som input från omvärlden genom insamling av 
kunskaper som inte finns inom företaget. Detta menar Braf kan ske genom 
externa samarbeten, mentorskap och kurser. 

 
•  Lagring är enligt Mårtensson (1999) den process som handlar om att lagra 

aktörernas kunskap. Lagringen görs med stöd av tekniska verktyg som t.ex. 
Internet och databaser och det primära syftet är att omvandla tacit kunskap till 
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explicit kunskap, enligt Mårtensson. Även Mertins m.fl. (2001) har definierat 
processen lagring och menar att den handlar om att lagra kunskap i manualer, 
fallstudier, rapporter och även samarbetsprocesser och tumregler. Awad och 
Ghaziri (2003) kallar sin andra process av fyra för organisering, och menar att 
fångad data eller information måste organiseras på ett sätt så den kan 
användas för att generera användbar kunskap. För att organisera kan man 
använda indexering, klustring, katalogisering, länkning filtrering, kodifiering, 
och andra metoder enligt Awad och Ghaziri. Hastighet, användarvänlighet, 
effektiv åtkomlighet och exakthet är här viktiga element att beakta enligt 
Awad och Ghaziri. Braf (2000) samt Awad och Ghaziri namnger en process 
som kunskapsförädling. Kunskapsförädlingen är den process som tillvaratar, 
bearbetar och värderar kunskaper och innefattar både nyutveckling samt 
förvaltning av kunskaper enligt Braf. Awad och Ghaziri menar att denna för 
dem tredje process, innebär en förädling av den organiserade kunskapen. 

 
•  Tillgängliggörande innebär att kunskapen görs tillgänglig för andra inom 

organisationen, enligt Mårtensson (1999). Braf (2000) kallar denna process 
för kunskapsdelning och menar att den handlar om att tillgängliggöra 
kunskaper som finns inom organisationen som anses som praktiska och 
handlingsbara för och i kärnverksamheten. Hon påpekar att tillgängliggörande 
av externaliserade kunskaper kräver en lämplig infrastruktur i form av 
datorbaserade system, indexeringsmöjligheter och sökmotorer. Awad och 
Ghaziri (2003) benämner denna process överföring, vilken kommer efter 
förädlingsfasen och innebär spridning och överföring av kunskapen. Med det 
menar de att kunskapen skall göras tillgänglig för anställda genom 
handledningar och riktlinjer för att effektivt kunna användas. De menar vidare 
att det viktiga inte är att kunskapen lagras i en databas, utan att den görs 
tillgänglig för användare så de kan bidra till en gemensam konkurrenskraftig 
fördel. Denna process syfte beskrivs av Mertins m.fl. (2001, ss.3-4) på 
följande sätt; “Provision of the right knowledge to the right person at the right 
time is the aim of the core task ‘distribution of knowledge’”. Metoder och 
verktyg för detta ändamål domineras av IT applikationer som Internet eller 
Intranät, enligt Mertins m.fl. Dessa författare tar även upp utvecklingen av ett 
gemensamt språk som en viktig uppgift. De menar även att andra aspekter av 
distribution av kunskap är överföringen av erfarenhet till nyanställda genom 
mentorskap och ”coaching” på olika sätt. 

 
•  Användning innebär att använda kunskapen och är den sista processen i 

Mårtenssons (1999) och Mertins m.fl. (2001) version av KM:s livscykel. 
Mertins m.fl. menar att enligt deras undersökning så är tillämningen av 
kunskap den mest väsentliga uppgiften inom KM. 

3.3.2 Kunskapskodningens betydelse 
Awad och Ghaziri (2003, s.211) definierar kunskapskodning som att organisera 
och koordinera kunskap innan användaren får den tillgänglig för sig. De säger 
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vidare att den måste vara i en form och struktur som är meningsfull, att få åtkomst 
till när som helst, var som helst av en behörig person.  
 
Sett ur ett KM perspektiv så handlar kodning, enligt Awad och Ghaziri (2003) om 
att förvandla tacit kunskap till explicit kunskap i en form som är användbar för 
organisationens medlemmar. Ur ett informationsperspektiv handlar det om att 
förvandla odokumenterad till dokumenterad information. De menar att oavsett 
ifrån vilket perspektiv man ser, så handlar kodning om att göra gemensam 
specifik kunskap (tacit och explicit) synlig, tillgänglig och användbar för att ge 
mer värde till de beslut som ska fattas.  
 
Baden-Fuller och Volberda (Sanchez, 2001) skriver att mobilisera den tacita 
formen av kunskapstillgångarna är svårt, även inom enheter där de existerar. De 
refererar till Nonaka (1994) som menar att tacit form av kunskap inte överförs 
direkt inom eller mellan team. Baden-Fuller och Volberda konstaterar att det 
snarare är vissa aspekter av kunskap som blir explicit och kodifierad, och denna 
process överför bara en del av den tacita kunskapen. Dock menar de att den del av 
kunskapen som görs explicit och kodifieras är oftast tillräckliga för att återskapa 
viktig kunskap i en ny miljö. (Sanchez, 2001, s.131) 
 
Enligt Sivula, van den Bosh och Elfring (Sanchez, 2001, s.79) kan explicit 
kunskap kodifieras d.v.s. placeras i en ordnad struktur eller hierarkisk struktur 
som identifierar former av kunskap och dess samband. De menar att graden av 
kodifiering påverkar överförbarheten av kunskap och mekanismen av kunskaps-
överföring. Vidare säger de att den kodifierade kunskapen kan lagras i källor som 
databanker, manualer, direktiv, dagböcker etc., och överföras genom olika 
tekniska medel för spridning och kommunikation.  
 
Sivula m.fl. (Sanchez, 2001) beskriver kodifikationsprocessen som att den om-
vandlar oorganiserad personlig kunskap till en klassificerad och dokumenterad 
form av kunskap genom processer av abstraktion, strukturering, och klassi-
ficering. Strukturering och klassificering å andra sidan förbättrar överförbarheten 
av kunskap (Sanchez, 1997). 
 
När det gäller omvandlingen av tacit kunskap till explicit pekar Rylatt (2003) på 
vikten av att den är väl kodifierad och åtkomlig för rätt personer. Rylatt (2003, 
s.78) skriver ”Having a large database of lessons learnt can be useful but must be 
well organized and easily retrievable. A large reservoir of stored knowledge is 
worthless unless it is put to use and is frequently updated and improved.”  
 
McDermott (1999, s.12) hävdar att nyckeln till att göra informationen lättillgäng-
lig är att organisera den enligt ett system som berättar en historia om området på 
dess ”eget språk”. Med det menar han att taxonomin skall vara intuitiv för dem 
som använder den, och det är därför viktigt att organisera den naturligt så att an-
vändarna ”känner igen sig”. Han ger exempel på en grupp geologer som vill ha 
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sin information organiserad i form visuella bilder eftersom de arbetar mycket med 
kartor och då tänker i bilder. 

3.3.3 Tillgängliggörande av kunskap 
McDermott (1999) säger att kunskapsdelning är att veta vem som skall använda 
kunskapen och i vilket syfte. För att göra detta menar McDermott att vi behöver 
veta något om de som kommer att använda vår insikt, problemet de försöker lösa, 
vilken nivå på detaljer de behöver, kanske också deras sätt att tänka. Han trycker 
på vikten av att det både finns informationssystem och forum för tänkande. 
 
Mertins m.fl. (2001) menar att en definition av KM-verktyg skulle kunna 
inkludera papper, penna och brainstorming, förutom datorbaserade verktyg. De 
tekniker och metoder som implementerats av framgångsrika företag för att stödja 
KM är inte begränsade till endast datorlösningar. E-post och videokonferens- 
system kan också räknas till verktyg för kunskap, även om de menar att denna typ 
av mjukvara tillhör basteknologin för KM. Groupware eller Intranät är egentligen 
system för hantering av information. Denna teknologi blir endast KM-verktyg när 
en struktur, definierade processer och tekniska tillägg är inkluderade, så som ett 
medel för utvärdering av användarna (Mertins m.fl., 2001, s. 76). 
 
Ruggles (1997) säger att KM- verktyg är teknologier som automatiserar, under-
lättar och möjliggör kunskaps generering, kodifiering och överföring. 
 
Hoffman (Mertins m.fl., 2001) beskriver hur vanligt det är att använda sig av 
olika tekniker i sitt arbete och menar att man även i KM kan nyttja dessa tekniker. 
Hoffman menar att den verbala kunskapsspridningen på möten och kafferaster är 
betydelsefull d.v.s. all kunskap behöver inte lagras i ett system utan kan få vara 
fritt flytande. Bilden (se Bild 2) nedan beskriver i hur stor utsträckning olika 
medium för kommunikation används och på vilket sätt det sker i förhållande till 
situationen. Bilden visar även hur viktigt det är att anpassa de olika teknikerna 
beroende av kontexten. Den största delen är den verbala, den står för så mycket 
som mellan 50 och 95 procent medan pappersmediet svarar för runt 30 procent 
och är mindre beroende av situationen, den minsta andelen står elektroniken för 
(Mertins, m.fl., 2001). 
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Bild 2: Verbal kommunikation dominerar (Mertins, m.fl., 2001, s.158). 

3.4 Knowledge Management som strategiskt verktyg 
Om man använder KM som ett strategiskt verktyg innebär det att kunskap är 
organisationens mest centrala resurs samt att den behöver spridas på ett bättre sätt. 
I detta perspektiv betonas vikten av stöd från ledning, god kommunikation, kultur 
samt belöningssystem (Braf, 2000). Mårtensson (1999) pekar på vikten av att 
organisationen anpassar sig för införandet av en KM-strategi och menar att det 
finns vissa punkter att beakta för att arbetet med KM skall bli framgångsrikt och 
effektivt. De mest framträdande faktorer vi funnit i litteraturen är; företagskultur, 
stöd från ledningen, verktyg och utrymme för kommunikation, identifiering av 
kunskap samt tydliggörande av vision och syfte. 

3.4.1 Företagskultur 
Doug West, chef över Human resources på Toyota Motor i USA definierar 
företagskultur som ”How we do what we do”. Ordagrant översatt blir det ”Hur vi 
gör det vi gör” (Stewart, 2001).  
 
Enligt en studie ”Wissenmanagement heute” (KM idag) som genomförts av tyska 
Fraunhofer Institut så har det kommit fram att storleken på företag har en viss 
betydelse för företagskulturen. Undersökningen visar att i de mindre företagen är 
ofta medarbetarna måna om att hela företaget skall gå bra och är då mer villigt 
inställda till att dela med sig av kunskapen. I de större företagen är medarbetarna 
mer fokuserade på den egna avdelningen, enligt denna undersökning. Det kan 
även hända att de olika avdelningarna är i konkurrensförhållande till varandra och 
detta kan hämma kunskapsdelningen negativt (Sveriges tekniska atachéer, 1999).  
 
Både industri- samt serviceföretag nämner personal, företagskultur och ledarskap 
som de viktigaste faktorerna för att lyckas med KM (Mertins m.fl., 2001). Och 
enligt Mårtensson (1999) har ett lyckat införande av KM en nära koppling till 
företagskultur samt till medarbetarna inom företaget. Hon beskriver vidare att 
flera studier som gjorts visar på att medarbetar- samt kulturfrågan är det svåraste 
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problemen att lösa men de genererar också de största fördelarna om problemen 
kan överbryggas. Mårtensson menar att den största utmaningen för KM inte är det 
tekniska eftersom det går att integrera KM i de flesta IT-system. Däremot menar 
hon att det är kulturen som är den stora utmaningen då det är svårt att överbrygga 
de kulturella barriärerna, speciellt eftersom det är vanligt bland medarbetarna att 
man anser det vara värdefullt att behålla informationen för sig själv snarare än att 
dela med sig av den. 
 
Heisig (Mertins m.fl., 2001) nämner att ett sätt att få medarbetarna att dela med 
sig av kunskap kan vara att skapa en teamanda. Han menar att eftersom man 
jobbar tillsammans blir det naturligt att dela med sig av kunskap inom teamet. 
 
Braf (2000) talar om något som kallas maktperspektivet vilket handlar om att 
kunskap ofta värderas som ett maktmedel. Historiskt sett så har kunskap ofta 
ansetts vara ett sätt att tillskansa sig mera makt för sin egen persons höga vinnings 
skull, enligt Braf. Hon menar att detta då innebär att individer väljer att spara på 
kunskapen för att använda den när rätt tillfälle ges, istället för att dela med sig av 
kunskapen. Braf pekar på att det nu argumenteras för att kunskap inte skall kunna 
vara ett sådant maktmedel längre, eftersom kunskap föråldras oerhört snabbt 
vilket innebär att man inte vinner på att spara den. Kunskapen blir först en 
maktfaktor då man delar med sig av den, vilken Braf hävdar skall ge en slags 
hävstångseffekt då en grupps sammanlagda kunskap blir större än de enskilda 
individernas. En annan orsak kan vara som Rylatt (2003) beskriver är att det sker 
stora omorganiseringar samt nedskärningar inom företag och detta kan medföra 
att medarbetarna blir mer egoistiska i sitt tänkande och handlande. Ytterligare en 
orsak kan vara att medarbetarna inte ser vilket värde deras kunskap kan ha för 
andra samt att många är tävlingsinriktade och vill då samla ”mest” kunskap 
(Mårtensson, 1999). 
 
Med detta i åtanke blir den största utmaningen inom ett företag som vill satsa på 
KM att få medarbetarna att dela med sig av sin kunskap (Mårtensson, 1999), och 
den största personliga utmaningen är att vara öppen för andras idéer och att även 
vara villig att dela med sig av sin egen kunskap (McDermott, 1999). Om företaget 
önskar att medarbetarna delar med sig av sin kunskap måste de själva utstråla tillit 
samt visa att de är mottagliga för kunskapsdelning (Rylatt, 2003). Det blir således 
en utmaning för ledningen att skapa den miljö som krävs för att visa att de värde-
sätter kunskapsdelning (Mårtensson, 1999). 

3.4.2 Stöd från ledningen 
Det är naturligt för människor att dela med sig av sina tankar, men företag som är 
bäst på kunskapsdelning har alla någon form av tvingande mekanism, någonting 
som oljar maskineriet, enligt Stewart (2001). Detta menar han att man kan göra på 
många olika sätt: 
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•  Genom att företagets chefer själva delar med sig av kunskapen de innehar 
samt lär sig det de inte har, utmärka lärare ger utmärkta elever (Stewart, 2001; 
Sveriges Tekniska attachéer, 1999).  

 
•  En av de viktigaste frågorna när man arbetar med en KM-strategi är att hitta 

rätt sätt att stimulera medarbetarna till att dela med sig av sin kunskap 
(Mårtensson, 1999; Rylatt, 2003). Mårtensson och Rylatt föreslår belönings-
system som ett sätt för att stimulera kollaborativt beteende. De menar också 
att det är viktigt att det personliga belöningssystem som finns i företaget 
stödjer en kultur av kunskapsdelning. Detta menar de kan göras genom att 
belöna ett visst beteende som att dela med sig av kunskap samt att se till så att 
de anställda förstår fördelarna med KM. Mårtensson tar upp några frågor som 
ledningen bör fråga sig själv: Mottar medarbetarna signaler som uppmuntrar 
till kunskapsdelning? Vilka kriterier används för att befordra personal? Görs 
misstag som kunde ha undvikits om de vetat om vilka liknande misstags som 
gjorts förut? (Mårtensson, 1999)  

 
Det är också bra att uppmuntra medarbetarna att vara aktivt involverade i att 
organisera samt att visa på olika kunskapsdelningsföreteelser (Rylatt, 2003). 
Mårtensson (1999) menar dock att det även finns problem med belönings-
system och uppmuntran till kunskapsdelning. Detta menar hon kan bero på att 
den användbara kunskapen oftast kommer långt nedifrån i organisationen. 
Hon menar vidare att kunskapen kan komma från medarbetare som inte alltid 
reagerar på belöningssystem utan mer på att känna delaktighet i ett team av 
personer som är högt motiverade och innovativa. Detta innebär troligtvis att 
det centrala är kulturen som är sådan att det är underförstått att man skall 
samarbeta och dela med sig av kunskap (Mårtensson, 1999). 

 
•  ”Walk the talk”, när du återvänder efter t.ex. ett konvent, vad skriver du först, 

dina utgifter eller din reserapport? Vad läser folk helst? Vilken innehåller 
mest kreativt tänkande (Stewart, 2001)?  

 
•  Gör det roligt, t.ex. genom att visa händelser från ett möte med hjälp av 

digitalbilder (Stewart, 2001).  
 
•  Dra nytta av företagets kultur, t.ex. om det förekommer projektgrupper på 

arbetet använd det för att dela kunskap (Stewart, 2001).  
 
•  Berätta ”historier”, som ledare, välj en eller två ”historier” om kunskap och 

berätta dem (Stewart, 2001). 
 
Flera författare (Sveriges tekniska attachéer, 1999; Mertins m.fl., 2001; Rylatt, 
2003) beskriver faran med att KM-systemen inte används i den utsträckning som 
det är tänkt, på grund av den tid det tar att lagra samt hämta information i 
systemet. De menar därför att det är viktigt att avsätta tid och att tillfälle ges för 
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människor att lära. Dessa författare menar vidare att ett framgångsrikt sätt är att 
upprätta formella nätverk så att identifieringen och överföringen av kunskap blir 
en del av arbetet och inte något som görs vid dagens slut. Rylatt menar vidare att 
kunskapsarbete behöver uppmuntras att vara en del av de dagliga aktiviteterna, 
det behöver planeras och belönas för att fungera. Braf (2000) menar att 
medarbetarna både behöver tid men också att det behöver energi för att orka lära 
sig saker. Hon säger vidare att om medarbetarna inte använder sin kunskap i 
praktiken så faller den lätt i glömska. 
 
Braf (2000) nämner också att vissa verksamhetsförutsättningar kan verka 
hämmande på KM. Hon menar att om detta är fallet behöver de omprövas och 
kanske omformuleras för att stimulera kunskapsarbetet. Sådana förutsättningar 
kan vara en ökad byråkrati då man betonar rutinerna för att fånga in kunskapen 
oavsett om kunskapen senare används eller inte, enligt Braf. En annan 
förutsättning kan enligt Newell m.fl (2002) vara att det glöms bort vilka 
användarnas krav är samt vad de behöver, och istället enbart fokuserar på att 
samla in information, vilken som helst.  

3.4.3 Verktyg och utrymme för kommunikation 
Awad och Ghaziri. (2003) har funnit att den saknade faktorn i strategisk 
managementlitteratur är kommunikationen. De menar att många organisationer 
misslyckas i sitt införande av strategier på grund av avsaknaden av god 
kommunikation.  
 
Kunskapsarbete är en social erfarenhet som måste ske i en växelverkan. Digital 
teknik, verktyg och system är till stor hjälp men man behöver även människor för 
att det skall fungera (Sveriges tekniska attachéer, 1999). Rylatt (2003) menar att 
ledningen behöver backa upp teknologin med personliga relationer och göra så att 
medarbetarna känna sig värdefulla och uppskattade. När vi lyckas med detta så 
har vi det bästa av båda världar, naturlighet till kommunikation samt ett frekvent 
utbyte av kunskap enligt Rylatt.  
 
McDermott (1999) menar att det är en utmaning att designa informationssystem 
som inte bara tillgängliggör informationen utan även hjälper medlemmarna i 
”Communitys” att tänka tillsammans. Enligt boken Sveriges tekniska attachéer 
(1999) så strävas det åt i de allra flesta företag att människa och teknik ska 
komplettera varandra men det finns en stark tendens åt att det är tekniken som styr 
utvecklingen när det gäller KM snarare än människan. En annan utmaning som 
denna bok pekar på är att finna metoder och verktyg för att göra det möjligt att 
överföra samt utbyta tacit kunskap. Det är lätt för organisationer att fokusera på 
den explicita kunskapen eftersom den är lättare att hantera och relatera till 
(Sveriges tekniska attachéer, 1999). 
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3.4.4 Identifiering av kunskap 
Rylatt (2003) menar att kunskapsarbete inte handlar om att svämma över med-
arbetarna med information, utan istället handlar det om att skapa ett större värde 
för företaget och dess människor samt företagets kunder. Braf (2000) anser även 
hon att företagen bör välja att fokusera på viss kunskap och inte försöka lagra all 
kunskap som skapas inom företaget. Den kunskap som anses värdefull att lagra 
beror på i vilket sammanhang kunskapen efterfrågas enligt Hård af Segerstad, 
Klasson och Tibelius (1996).  
 
Att bedöma värdet av informationen är ett centralt steg om företaget vill förfina 
sina metoder att samla in kunskap. Det kan även användas av ledningen för att 
skapa ett belöningssystem, då kan man belöna den medarbetare som genererat den 
”bästa” kunskapen (Rylatt, 2003). 
 
En fråga som aktualiseras när man talar om kunskapsmanagement är huruvida 
man skall se kunskapsverksamheten som en egen del eller som en integrerad del i 
verksamheten enligt Braf (2000). Vidare menar hon att om man ser kunskaps-
management som en integrerad del i verksamheten finns det en risk att kunskaps-
management kommer att ses som ”allt”. Då menar Braf att man riskerar att 
fokusera på själva kunskapandet istället för att fokusera på producerandet i 
verksamheten. Om man däremot väljer att separera KM-arbetet från själva 
verksamheten riskerar företaget att mista förmågan att koppla samman KM- 
arbetet med kärnverksamheten och de kunskaper som behövs inom verksamheten 
förloras, enligt Braf. McDermott (1999) skriver att många författare pekar på just 
risken med att fokusera på kunskapen och då riskera att separera kunskapen från 
aktiviteter och resultat. 
 
Det anses ibland att om man lagrar stora kvantiteter av kunskap och samlar på den 
så är det bra för innovationskapaciteten i företaget och därför är det även bra för 
företaget i sin helhet. Detta sker ofta utan en egentlig förståelse för vad kunskap 
är och vilka relationer kunskap har till innovation. Kunskap kan enbart generera 
ett värde för företaget om det kopplas samman med specifika uppgifter och mål 
som leder till att företaget blir konkurrenskraftigt mot andra företag på 
marknaden. Det man oftast missar är att man inte förstår riktigt varför man 
hanterar kunskap i företaget, vad målet är med kunskapsmanagement (Newell 
m.fl., 2002). 
 
Förrådet av specifik kunskap måste vara starkt användarrelaterat för att kunna an-
vändas exakt till de krav mottagaren har istället för att övervälla mottagaren med 
ostrukturerad information (Mertins m.fl., 2001). Detta är också något Awad och 
Ghaziri (2003) pekar på och menar att människor inte har tålamod att leta igenom 
hundratalet dokument för att hitta det de letar efter. De beskriver även problemet 
med att många människor inte vet hur det skall gå till väga för att få mer exakta 
sökresultat som möter deras behov. 
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Teknologi kan användas för att filtrera ut överbliven och onödig kunskap samt att 
organisera källor baserat på värde, hur ofta de används o.s.v. Detta kan hjälpa till 
att säkerställa så att kunskapen kommer till rätt användare. Ett annat sätt att 
komma till rätta med problemet med för mycket och oorganiserad kunskap är att 
välja ut experter inom företaget för att identifiera relevant innehåll som ger mest 
värde till företaget i allmänhet (Awad & Ghaziri, 2003). 

3.4.5 Tydliggöra vision och syfte 
Mårtensson (1999) refererar till Klaila (2000) som anser att en KM- strategin bör 
vara länkad till vad företaget vill åstadkomma. Klaila menar att det är viktigt att 
tydliggöra syftet med KM-strategin för medarbetarna, samt vilka de förväntade 
vinsterna är och hur det kommer att påverka medarbetarnas arbete. Rylatt (2003) 
och Mertins m.fl. (2001) beskriver också att vikten av att man skapar en tydlig 
och inspirerande vision för förändring inom företaget, för att KM-verksamheten 
skall lyckas. De menar även att man måste hjälpa medarbetarna att förstå varför 
kun-skapen är viktig och varför alla bör vara involverade i detta arbete. Man kan 
visa detta genom att visualisera framgång och använda kompletterande 
seminarier, enligt Mertins m.fl.  

3.5 Vinster med Knowledge Management  
Awad och Ghaziri (2003) pekar på att då kunskapen lagras inom människor så går 
den lätt förlorad. De menar att om man delar med sig av kunskapen är sårbarheten 
mindre och det blir dessutom lättare att återanvända den. Om det t.ex. uppstår en 
oplanerad förlust av en nyckelperson så kan förlusten bli mycket kännbar för ett 
företag om inte kunskapshanteringen sker systematiskt (Sveriges tekniska 
attachéer, 1999). 
 
Man kan uppnå en kortare inlärningskurva ju mer specifik företagets samlade 
kunskap är och då kan man förvänta sig en bättre konkurrenskraft för företaget. 
En ledningsvision kan vara att kunskaps- samt kompetensutvecklingen skall ge 
dubbla resultat, d.v.s. den skall ge en bättre konkurrenskraft, dels en förbättrad 
tillfredställelse i arbetet för medarbetaren samt en förbättrad individuell 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden (Sveriges tekniska attachéer, 1999). 
 
Exempel på vinster som ett företag i stålbranschen har nämnt i en undersökning är 
att de ser fördelar så som ett bättre samspel mellan personaladministration samt 
den strategiska målstyrningen. En annan vinst kan vara att man uppmuntrar 
medarbetarna att tänka i termer som kompetensutveckling för att lösa problem 
och förbättra konkurrenskraft (Sveriges tekniska attachéer, 1999). 
 
Ett annat exempel är ett företag i bilindustrin i USA. De har identifierat vinster 
som att kunna lösa kunders problem snabbare och effektivare. De kan även ut-
veckla nya lösningar och lansera dem på marknaden snabbare än utan KM 
(Sveriges tekniska attachéer, 1999). 
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Andra fördelar kan vara att KM ger möjligheter att delta till fullo i den globala 
marknaden, eftersom de då kan erbjuda standardiserade tjänster, enligt Stewart 
(2001). Stewart menar att kunskapsdelning hjälper även till att bygga socialt 
kapital, tillit, moral och kultur, oavsett vilken verksamhet man bedriver hjälper 
kunskapsdelning till. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten av våra intervjuer företagsvis i text. För att 
lättare kunna göra en jämförelse mellan de fyra företagen presenteras även 
resultaten tillsammans i en matris (se Bilaga3 - Resultatmatris). Vi kallar 
företagen; Företag A, Företag B, Företag C och Företag D. 

4.1 Företag A 
Företag A är ett IT-konsultbolag samt ett tjänstekonsultbolag med i dagsläget 34 
anställda men på väg att anställa fler. Företagets tre kontor finns i Norr- och 
Västerbotten. Verksamheten består i huvudsak av tre olika områden såsom 
ledningsstrategier, verksamhetsutveckling och systemutveckling. De är även 
traditionell återförsäljare av hård och mjukvara, men detta ses som en support-
tjänst till kunderna och är ingen affärsidé. Vår respondent är VD inom företaget. 

4.1.1 Uppmuntran till att dela med sig av kunskap 
Respondenten anser själv att företagskulturen relativt sett är mycket god inom 
företaget. Då de flesta är aktieägare har man ett personligt intresse av att förmedla 
och dokumentera information. Att dela med sig av sin kunskap är något som för-
väntas av medarbetarna säger han. En anledning till detta skulle kunna vara enligt 
respondenten att det inte finns så många givna mötestillfällen då många arbetar 
ute hos kunderna. En annan anledning enligt respondenten skulle kunna vara att 
vid större lösningar kommer många olika kompetenser in och då måste projektet 
sys ihop så att alla blir informerade. Han säger att ”man måste vitalisera, ge en 
vitamininjektion om att personalen måste skärpa till sig, det måste jobbas med 
kontinuerligt”. Detta för att medarbetarna inte ska glömma bort hur viktigt det är 
att dela med sig av kunskapen enligt respondenten. 
 
Respondenten säger också att företaget inte har något individuellt belönings-
system men däremot har de ett vinstutdelningssystem. Han säger vidare att det 
inte utövas några sanktioner mot någon medarbetare som väljer att inte dela med 
sig av sin kunskap men att det i det yttersta är ett tjänstefel. 

4.1.2 Identifiering av kunskap 
Enligt respondenten är det ledningsgruppen som bestämmer vilken kunskap som 
är värd att lagra inom företaget. Kunskap som de anser värdefull att lagra är all 
intern information som kan påskynda processen. För att hålla reda på den 
tjänsteproduktion som företaget har säger han vidare så är det även viktigt att 
lagra information som rör fakturering för att kunna skapa faktureringsunderlag.  
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Respondenten berättar att företaget har en intern portal som innehåller olika 
tjänster däribland: 
 
•  ”Hjärnpanelen” är en löst sammansatt grupp bestående av åtta personer som är 

relaterade till kunder och som träffas frekvent. Här diskuteras vad personerna i 
gruppen vet och vad de kan göra. Detta leder vidare till att en slags åtgärds-
plan skapas som sedan lagras i systemet.  

 
•  ”e-Möte” ingår också i företagets interna portal och här dokumenteras olika 

mötens beslut såsom ledningsmöten, avdelningsmöten samt säljmöten. 
Information som är viktig är alla beslut som fattats samt vilka som fattade 
dem, vem som lovat vad och som är ansvarig för detta. Denna information 
finns kvar i ”e-Möte” tills dess att punkterna är åtgärdade eller konstaterade 
icke genomförbara.  

 
•  ”CRM-modul” (Customer Relation Management), används för att ha någon  

kontroll över kunderna och information kring dessa. 
 
•  ”e-Rutin”, här lagras information som rör avtal, priser, CV, avtalsmallar, 

affärsplaner, ekonomisk redovisning, rutiner för hur medarbetarna ska bete sig 
om problem uppstår hos kunden, personalfrågor, regler samt nätverk. 

4.1.3 Rutiner för kunskapskodning 
Respondenten berättar att det är de medarbetare som har skrivrättigheter som 
överför kunskap till portalen. Överföringen görs under arbetets gång fortsätter 
han. För ”e-Rutin” finns en ansvarig person men det finns även en ägare till varje 
dokument, t.ex. en konsult är ägare till sin egen CV. Respondenten berättar vidare 
att det finns en ägare till varje avtal med leverantörer samt kunder. Personen som 
äger frågan är den som vet om informationen är relevant eller ej enligt respon-
denten. Han säger också att det sker en årlig översyn av innehållet i portalen. 

4.1.4 Tillgängliggörande av kunskap 
Informationen finns lagrad i en intern portal och där ingår ”Hjärnpanelen”, ”e-
Rutin”, ”e-Möte” samt ”CRM-Modulen” berättar respondenten. Det finns även 
möjlighet för ärendehantering samt e-möten. Han säger vidare att informationen 
är åtkomlig via fritextsökning i hela dokumenten. Alla anställda har tillgång till 
portalen berättar respondenten men inte alla tjänster, i t.ex. ”e-Rutin” har alla 
anställda läsrättigheter men däremot har inte alla skrivrättigheter. När det gäller 
”e-Möten” är vissa personer behöriga fortsätter han och vem som helst får inte 
publicera information på Internet. 
 
Respondentens uppskattning om i vilken utsträckning medarbetarna nyttjar sys-
temet är att det används ofta. ”Jag tror aldrig att alltid kommer hända” säger han. 
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4.1.5 Vinster med ett kunskapshanteringssystem 
Respondenten menar att ”har du rätt information kan du trycka på rätt knappar, 
fatta rätt beslut, du kan lyckas bättre i affärsrelationer, hela köret”. Han menar 
vidare att det finns pengar att tjäna, att man förbättrar kvalitén och genomförande-
förmågan samt höjer sin produktivitet vilket leder till att man blir mer konkurrens-
kraftig. Han fortsätter med att man har större möjlighet att ”hålla många bollar i 
luften”, att hantera många företagskunder samt bli bättre rådgivande till kund då 
man genom kunskapshanteringssystemet får en intern ordning och reda. 

4.2 Företag B 
Företag B är globalt och verkar i IT-branschen. Företaget har totalt ca 55 000 
anställda och i Sverige ca 1500 anställda. Verksamheten här består av såväl 
management- som IT-tjänster och outsourcing. Vår respondent är KM-ansvarig 
inom managementkonsultdelen samt staffingansvarig för denna del av verksam-
heten. 

4.2.1 Uppmuntran till att dela med sig av kunskap 
Det skall finnas en företagskultur som uppmuntrar delande av kunskap som 
genomsyrar hela företaget, tyvärr är det inte så på alla avdelningar ännu berättar 
respondenten. Om det inte finns en företagskultur som främjar att medarbetarna 
delar med sig av kunskapen de besitter måste det skapas enligt henne. Hon 
fortsäter med att för att skapa en företagskultur är det viktigt med management-
support och att ledningen skickar tydliga signaler om att detta är viktigt och att de 
vill satsa på det, respondenten menar att det också är viktigt att visa nytta med 
KM för medarbetarna. Respondenten säger att man även bör titta på vilka behov 
det finns hos medarbetarna och bygga på dem först och främst. Hon fortsätter med 
att ”många människor tar ju den här system approachen, de tycker att de ska ha de 
här systemen, har vi bara de här bra systemen så löser sig allt. Men det är ju lite 
fel ända att börja i.”. 
  
Respondenten säger att egentligen bör medarbetarna få en morot för att dela med 
sig av sin kunskap men att i denna typ av bransch ska det vara en naturlig del av 
kulturen istället. Hos oss utgör KM-användandet en av de parametrar som 
medarbetaren bedöms utifrån på utvecklingssamtalen som sker på årsbasis samt 
efter varje projekts avslut säger hon. Respondenten berättar att för att få fram i 
vilken utsträckning en medarbetare använder sig av KM-systemet mäts det hur 
mycket en person söker i systemet samt hur många dokument medarbetaren 
lägger in. Men det sker inga direkta åtgärder mot en person som väljer att inte 
dela med sig av sin kunskap säger hon vidare. Hon menar att ”det ju en team-
player som man är och därför tror jag faktiskt att jag inte hittar något fall där man 
säger att det här vill jag inte dela med mig av. För det är ju inte deras personliga 
kunskap utan det tillhör ju faktiskt företaget.”. 
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4.2.2 Identifiering av kunskap 
Det finns riktlinjer på både global och lokal basis som varje division väljer att 
satsa på eftersom marknaden ser olika ut för de olika länderna berättar res-
pondenten. Vi på företaget säger respondenten anser det vara bra om med-
arbetarna lägger in så mycket information som möjligt i systemet och sedan går 
en KM-person in och kvalitetssäkrar dvs. ser till så att informationen är korrekt 
och relevant. 
 
Den kunskap som ses som relevant att lagra berättar respondenten är sådan 
kunskap som behövs i det dagliga arbetet. Men även annan kunskap är viktig att 
lagra, t.ex. sådan kunskap som handlar om projekten som genomgåts t.ex. vilken 
kunden är och vilken industri det handlar om. Annan kunskap som kan vara värd 
att lagra är vilka metoder som använts i projektet, om projektet lyckades eller inte 
samt vilka personer som ingick i projektet säger hon vidare. Dessutom anser vi på 
företaget enligt respondenten att det är intressant att lagra kunskap om det nya på 
marknaden, det som är ”hett” och vilka projekt som företaget nyligen vunnit samt 
vilka konferenser som någon medarbetare bevistat. Något annat som också är 
viktigt är vilka personer som arbetar med vilka frågor säger hon. 

4.2.3 Rutiner för kunskapskodning 
Respondenten berättar att vid ett projekts start tittar vi på vad som gjorts tidigare 
för kunden samt vilka metoder som är använda tidigare. Under projektets gång 
använder man den kunskapen och efter projektet är genomfört lägger konsulterna 
in den nya kunskapen som dokument i databasen tillsammans med kringdata t.ex. 
kund, industri o.s.v. berättar hon. En KM-person kvalitetssäkrar sedan kunskapen 
så att den är relevant och innehåller de kringdata som gör dokumenten sökbara för 
senare bruk fortsätter hon. Hon säger också att det är viktigt att dedikera en 
nyckelperson i projektgruppen som ser till att kunskapen läggs in i databasen. 

4.2.4 Tillgängliggörande av kunskap 
Informationen kan man hitta genom att söka på kringdata som läggs in till-
sammans med dokumentet i företagets databas, det är alltså inte möjligt att söka 
på dokument berättar respondenten. Det är därför viktigt att en KM-person går in 
och kvalitetssäkrar så att denna information verkligen finns, kringdata kan t.ex. 
vara vilken kunden är, vilken industri det rör sig om, vilken projekttyp det handlar 
om o.s.v. fortsätter hon. 
 
Respondenten säger också att till varje projekt finns det även något som kallas för 
”projektplats” där konsulterna tillsammans med kunden kan lägga upp dokument 
och annat.  
 
Respondenten säger att alla inom företaget har tillgång till den information som 
finns i systemet, de har dessutom möjligheten att lägga upp ny kunskap så att den 
blir åtkomlig för alla andra inom företaget. KM-personerna har dock möjlighet att 
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utföra vissa åtgärder som de övriga inom företaget inte kan göra och det handlar 
om att t.ex. ta bort dokument, alltså sådant som är lite mera tekniskt fortsätter hon. 
 
Respondenten uppskattar att kunskapshanteringssystemet används ofta av med-
arbetarna på den avdelning hon är KM-ansvarig för.  

4.2.5 Vinster med ett kunskapshanteringssystem 
Vår respondent anser att de vinner mycket på att använda sig av KM. Dels sparar 
de mycket tid eftersom de återanvänder kunskap som redan existerar, det blir en 
bättre kvallitet för kunderna vid leveransen, en bättre kunskapsöverföring, 
kompetensutveckling och kortare ledtider säger hon. Dessutom är det inte lika 
känsligt om någon medarbetare skulle sluta då deras kunskap finns lagrad i 
systemet säger respondenten. 

4.3 Företag C 
Företag C är ett globalt serviceföretag inom persontransportbranschen med totalt 
ca 70 000 anställda. I Sverige har de drygt 8000 medarbetare. Här består verk-
samheten av att driva persontrafik med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn samt båt. 
Vår respondent är VD för företagets Sverigedel. I sin tidigare befattning var han 
ansvarig för hela KM-processen inom hela den internationella koncernen. 

4.3.1 Uppmuntran till att dela med sig av kunskap 
Respondenten anser inte att det är en självklarhet att dela med sig av kunskap 
inom företaget och därför måste det organiseras, vilket de har gjort. Han menar att 
det måste finnas speciell policy i företaget som säger att detta med kunskaps-
delning är viktigt samt att det måste uppmuntras från ledningens sida bl.a. genom 
att det avsätts resurser i form av tid och pengar för exempelvis resekostnader. Det 
är huvudkontoret som har ansvaret för att organisera det hela vilket görs av en 
koordinator berättar han.  
 
Vår respondent betonar vikten av att trycket kommer underifrån, att det är där 
idéer och kunskap skall genereras och huvudkontorets uppgift blir då att ställa upp 
med verktyg, policy och acceptansen. 
 

Generella grejer som man kan konstatera i stora koncerner som den här, som är internationella 
tycker jag det är viktigt att det här trots allt blir en ”Bottom up” process så att det inte blir 
ytterligare någon av de här grejerna som ett huvudkontor har hittat på. Alltså man får akta sig 
för att det blir så byråkratiserat att det bli en belastning på organisationen. 

 
Det är därför viktigt att folk inser värdet med kunskapsdelning, att de förstår att 
det inte är för ledningen utan för deras egen skull som detta är bra fortsätter 
respondenten. Att visa på goda exempel t.ex. i vilka frågor någon har fått hjälp av 
andra inom företaget, hur mycket man kunnat spara på det i tid och pengar samt i 
lösningar är också ett sätt att uppmuntra medarbetarna till kunskapsdelning enligt 
honom. Man visar då från ledningens sida att det är OK att återanvända kunskap 
fortsätter han. 
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Det finns inget direkt belöningssystem i form av pengar eller annat som upp-
muntrar medarbetarna att dela med sig av sin kunskap det förekommer heller inga 
sanktioner för den som inte delar med sig inom företaget berättar respondenten. 
Han fortsätter med att däremot satsar företaget på människor med ambition och 
initiativ som tycker det här är kul och som är på väg uppåt. Dessa personer 
plockas ut och blir som budbärare för detta fortsätter han.  

4.3.2 Identifiering av kunskap 
Respondenten menar att initiativet kommer från alla håll. Dels finns det vissa 
frågor som ledningen ser som viktiga områden och då bildat nätverk eller grupper 
för att sprida ut det. Sedan finns det en ”Bottom up” process från organisationerna 
som ”flaggar” uppåt och hör av sig med frågor och då kan ledningen vara 
spindeln i nätet och knyta ihop dem med andra som har erfarenhet i frågan och 
eller har samma frågor, säger respondenten. Han beskriver exemplet med båttrafik 
som är relativt nytt för företaget i Sverige, då kan de i Sverige ta del av kunskap 
som finns i något av de andra länderna som har den erfarenheten. Vidare säger 
respondenten att man lagrar sådant som medarbetarna anser vara viktigt, vilket är 
kunskap som de har behov av i sitt dagliga arbete. 
 
Förutom dessa frågor så finns det mer stationära bitar som t.ex. inköp av tåg och 
bussar där det kan ingå att lära sig göra avtal för att köpa bensin, diesel, bussar 
o.s.v. säger respondenten. 

4.3.3 Rutiner för kunskapskodning 
När det gäller den fasta biten som gäller de frågor som ledningen sett som viktiga, 
så är det organiserat berättar respondenten. Det finns en ledare för varje ämne som 
är sammankallande till ett antal möten där man träffas och bland annat går igenom 
det som gjorts tidigare i frågan säger han vidare. Han fortsätter med att man följer 
en agenda där det alltid ingår en session där de berättar vad som hänt sen sist och 
om det finns några nya goda idéer att förmedla. Allt detta dokumenteras och 
distribueras på olika sätt, exempelvis via e-post, CD-skivor samt webbplatsen. 
Detta är en levande process fortsätter han, märker man att man inte kommer 
längre i en viss fråga eller om ett ämne inte längre är relevant så tas det bort. 
 
Respondenten berättar att alla medarbetare överför kunskap till webbplatsen och 
detta sker under arbetets gång. Då man är ett företag med verksamhet i många 
olika länder används engelska som språk vid kunskapsöverföringen säger han 
vidare. 

4.3.4 Tillgängliggörande av kunskap 
Respondenten säger att alla inom koncernen har tillgång till webbplatsen via före-
tagets intranät som är ett öppet internt system. Man söker på ämnesområden, så 
kallade ”topics”. 
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Respondenten uppskattar att systemet används oerhört mycket i vissa frågor, 
medan det ibland fungerar mer som ett referensbibliotek. ”Det beror på vilka 
ämnen det rör, vissa frågor är lite ’nice to know’” fortsätter han med. 

4.3.5 Vinster med ett kunskapshanteringssystem 
De vinster man ser genom användandet av ett kunskapshanteringssystem är enligt 
respondenten att man kan lära av andra sånt som är bra samt att undvika att göra 
felen som andra tidigare har gjort. Han säger också att man kan spara mycket 
pengar på att undvika fel och tjäna pengar på att återanvända bra idéer. 

4.4 Företag D 
Företag D är ett bygg- och anläggningsföretag med verksamhet i hela Sverige och 
i övriga norden (Danmark, Norge och Finland), samt på många platser i Europa 
och andra länder i världen. Totalt sysselsätter företag D ca 26.000 anställda. Den 
Svenska verksamheten omfattar hela landet och är indelat i regioner. Ena respon-
denten är affärschef för en anläggningsenhet omfattande Norr- och Västerbotten 
samt Örnsköldsvik. Den andra respondenten är entreprenadingenjör i samma 
enhet, men som också var inblandad vid uppstarten av kunskapshanterings-
systemet ERFA.  

4.4.1 Uppmuntran till att dela med sig av kunskap 
Respondenterna menar att det är naturligt att dela med sig av kunskap, men att det 
även finns problem med att fånga upp all erfarenhet. Inom arbetsgrupperna känner 
man oftast till varandras kunskaper samt vilka kontaktvägar som finns för att leta 
erfarenheter ute i organisationen menar de. I hela organisationen ”finns ju en 
oerhörd erfarenhet om man ser bland 26 000 medarbetare. Om man bara kan 
fånga upp en bråkdel av den samlade erfarenheten så är mycket vunnet.” säger 
den ena respondenten. 
 
Enligt respondenterna är det både en ledningsfråga och en personfråga och de 
menar att det beror nog mycket på individen vilka erfarenheter man är benägen att 
dela med sig av. Det positiva är kanske roligare att dela med sig av än det 
negativa även om poängen med ett kunskapshanteringssystem är just att minska 
felkällor säger ena respondenten. Han anser även att det kan bero på typen av 
verksamhet de befinner sig i.  
 
Respondenterna berättar också att om en medarbetare får idéer publicerade i före-
tagets idébank får denna någon slags belöning för detta. Däremot säger respon-
denterna att det inte förekommer några sanktioner mot den medarbetare som 
väljer att inte dela med sig av sin kunskap. 

4.4.2 Identifiering av kunskap 
Enligt respondenterna så har personal från Kalkyl och Produktion som var med 
och utformade kravspecifikationen genom enkäter och utfrågningar kartlagt 
vilken erfarenhetsinformation som anses vara viktig. Därmed bestämdes vilken 
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sorts kunskap som är värdefull att lagra anser dem. De säger vidare att när ett nytt 
projekt startas har man alltid ett byggstartmöte och där kan man bestämma vad 
som ska prioriteras och följas upp med hjälp av detaljfrågor samt om erfarenheter 
från projektet skall läggas in i ERFA. 
 
Respondenterna anser att det är viktigt att lagra all ny kunskap. Detta kan vara 
erfarenheter från projekt, projektinformation med kontaktpersoner, metoder, prod-
uktionsdata, förbättringsförslag och förebyggande åtgärder berättar de. Andra 
exempel kan vara individuella personers kunskaper och meritförteckningar, detta 
lagras i SeeMee berättar den ena respondenten. 

4.4.3 Rutiner för kunskapskodning 
Det finns ingen särskild organisation för detta enligt respondenterna, men det 
finns vissa personer per region som är behöriga att lägga in information i sys-
temet. Dessa personer är platschefer eller personal från kalkylavdelningen säger 
respondenterna. 
 
Tanken med ERFA var att man skulle lägga in informationen efter projektet 
avslutats säger den ena respondenten, men det går även att lägga in under arbetets 
gång. Enligt respondenterna är det även viktigt att informationen läggs in på ett 
strikt sätt för att inte kunskapen i systemet och sökningen ska bli ohanterbar. Det 
är också viktigt att begreppen är anpassade till olika typerna av verksamhets-
områden säger den ena respondenten. Han fortsätter med att ”är man kanske 
ekonom och matematiker kan man leta på en massa siffror och koder och allt det 
där, men är man produktionskille och inte sysslar med annat än med det 
vokabulärer som har med produktionen att göra då är det inte alltid självklart att 
man lär sig att leta på en massa koder.”. 

4.4.4 Tillgängliggörande av kunskap 
Det finns två sätt att söka kunskap. Ett sätt att söka kunskap är via personal-
databanken SeeMee där medarbetarna kan söka på individuella personers 
kunskaper och meritförteckningar. Det andra sättet är via kunskapshanterings-
systemet ERFA där man hjälp av fritextsökning kan söka på t.ex. ett utförande 
eller en projektinformation. Resultatet presenteras sedan som en webbsida berättar 
ena respondenten. Successivt under förvaltningsskedet kommer det att läggas till 
ytterligare områden utifrån verksamhetens behov berättar de. De menar vidare att 
andra sätt att söka kunskap är att leta i idébanken eller teknikavdelningen. 
 
Ena respondenten berättar att alla med tillgång till intranätet också har tillgång till 
ERFA. När det gäller SeeMee så är det endast personalavdelningen som har be-
hörighet och som kommer åt all information. Den anställde kommer dock åt sin 
egen profil fortsätter han. 
 
Respondenterna betonar vikten av att användarna skall känna igen sig i systemet 
d.v.s. att sökningen går till på liknande sätt som på Internet samt att språket som 
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används är naturligt för den som skall använda systemet. Att det är användar-
vänligt och lättåtkomligt är också viktiga förutsättningar för att det skall användas 
påpekar de. Respondenterna trycker också på vikten av att informationen upp-
dateras, så att informationen förblir aktuell. 
 
Kunskapshanteringshanteringssystemet används mest till specifika saker och där-
med uppfattar den ena respondenten att det är orsaken till att ERFA sällan an-
vänds från medarbetarnas sida. 

4.4.5 Vinster med ett kunskapshanteringssystem 
Affärsnyttan med ERFA systemet är att tillhandahålla underlag för kalkyl, 
planering, och produktionsarbetet berättar den ena respondenten. Han säger vidare 
att sprida kunskap om lönsamma koncept och produktionsmetoder, minska fel-
kostnader och minska ledtider är en annan viktig aspekt. Den andra respondenten 
framhåller att det i framtiden känns mer angeläget att kunskap finns lagrad i 
datamiljö då den kommande generationen på ett helt annat sätt lärt sig arbeta samt 
hämta uppgifter med hjälp av datastöd. 



- Kunskapshantering med IT- stöd - 
- Analys - 

 
 

 
Caroline Andersson & Susanna Morin-Engvall 

 36 

5 Analys 
Vi presenterar en grov matris av de olika respondenternas svar på de undersökta fråge-
områdena, efter det gör vi en tvärgående analys. 

5.1 Analysmatris 
Denna matris visar ett analyserat resultat av vårt insamlade intervjumaterial. Företagen 
presenteras kolumn för kolumn och det analyserade resultatet visas frågeområdesvis. I 
matrisen har vi försökt att standardisera resultatet, d.v.s. om företagen gett liknande svar 
presenterar vi svaren med samma begrepp. Detta för att det ska underlätta jämförelsen av 
företagen. 
 
Matris 1: Grov strukturering av företagens svar. 
 
Företag A Företag B Företag C Företag D 
34 anställda Globalt 55 000 anställda 

Sverige 1500 anställda 
Globalt 70 000 anställda 
Sverige 8000 anställda 

26 000 anställda i 
Sverige, Danmark, Norge 
och Finland samt andra 
länder i Europa och 
övriga världen. 
Anläggningsenheten 
drygt 100 anställda 

IT samt tjänstekonsult-  
bolag 

Globalt IT-företag Globalt persontransport-
bolag 

Bygg och 
anläggningsverksamhet 

Frågeområde 1: Hur uppmuntras medarbetarna att dela med sig av kunskap? 
•  De anställda, nästan 

alla aktieägare i 
företaget har ett 
personligt intresse av 
att förmedla 
information samt 
dokumentera 

•  Inga individuella 
belöningar. 

•  Inga sanktioner om 
man inte delar med sig 
av sin kunskap. 

•  Managementsupport  
•  Ledningen skickar 

tydliga signaler som 
visar att kunskaps-
delning är viktigt  

•  Viktigt att visa 
medarbetarna nyttan 
med att dela med sig 
av kunskap. 

•  Utgår från 
människors behov för 
kunskapsdelning. 

•  Bedömd på hur 
mycket man 
använder KM- 
systemet.  

•  Inga sanktioner om 
man inte delar med 
sig av sin kunskap. 

•  Måste organiseras  
•  Huvudkontoret ger 

verktyg, policys samt 
acceptans och 
uppmuntrar till 
kunskapsdelning 
bl.a. genom att visa 
på goda exempel. 

•  Viktigt att 
medarbetarna inser 
vikten av KM 
arbetet.  

•  ”Bottom up” process 
d.v.s. att trycket 
kommer underifrån  

•  Inga individuella 
belöningar  

•  Inga sanktioner om 
man inte delar med 
sig av sin kunskap. 

•  En ledningsfråga  
•  En person fråga 

d.v.s. väldigt 
individuellt hur man 
byter information 
inom gruppen 
beroende på hur 
personen är själv. 

•  Idé presenterad i 
idébanken ger en viss 
belöning. 

•  Inga sanktioner om 
man inte delar med 
sig av sin kunskap 

Frågeområde 2: Hur identifieras kunskap? 
Ledningsgruppen 
bestämmer vilken typ av 
kunskap som skall lagras.  
 

Typ av kunskap: 
•  Kunskap som behövs i 

det dagliga arbetet. 
•  Kompetensprofil i 

form av CV. 

Riktlinjer på global och 
lokal basis för vilken typ 
av kunskap som skall 
lagras. Medarbetarna 
lägger in så mycket som 
möjligt och en KM person 
säkerställer därefter att 
informationen är korrekt 
och rensar även bort 

En ”bottom up” process 
d.v.s. medarbetarna 
kommer med initiativ om 
vad dom de anser vara 
viktigt att lagra. 
Ledningen bestämmer 
även de viktiga områden 
att samla kunskap om. 
 

Personal från kalkyl och 
produktion som 
utformade krav- 
specifikationen för 
ERFA- systemet. På 
byggstartmöten kan man 
bestämma vad som ska 
prioriteras och följas upp 
m.h.a. detaljfrågor. 
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•  ”E-möte”, interna 
möten dokumenteras. 

•  ”CRM- modul” 
kunskap om kunden  

•  ”Hjärnpanelen”, där 
diskuteras en 
åtgärdsplan fram. 

sådant som är irrelevant. 
 

Typ av kunskap: 

•  Kunskap som behövs 
i det dagliga arbetet. 

•  Sånt som är nytt på 
marknaden 

•  Vilka personer som 
arbetar med olika 
frågor. 

Typ av kunskap: 
•  Kunskap som behövs 

i det dagliga arbetet. 
•  Frågor som 

ledningen ser som 
viktiga områden. 

Typ av kunskap: 
•  Allt som är nytt. 
•  Kunskap som behövs 

i det dagliga arbetet. 
•  Individuella 

personers kunskaper 
och 
meritförteckningar 

Frågeområde 3: Hur går kunskapskodningen till? 
•  En person ansvarig för 

e-rutin.  
•  Varje dokument har en 

ägare som vet om 
informationen är 
relevant  

•  De medarbetare med 
skrivrättigheter får 
överföra kunskap till 
systemet. vilket sker 
under arbetets gång. 

•  Lägga in kringdata 
till ett dokument, för 
att göra det sökbart. 

•  En KM person 
säkerställer att 
informationen är 
korrekt.  

•  Konsulterna och KM 
personerna överför 
kunskap till systemet, 
vilket sker efter 
projektets slut. 

•  Det som läggs upp 
på webbplatsen skall 
vara på engelska.  

•  Alla inom företaget 
får överföra kunskap 
till systemet, vilket 
sker under arbetets 
gång. 

•  De lägger in 
informationen strikt 

•  Några få per region, 
platschefer och från 
kalkyl får överföra 
kunskap till systemet 
vilket skall göras 
efter projektets slut, 
men kan även göras 
under arbetets gång. 

Frågeområde 4: Hur tillgängliggörs kunskapen? 
•  Genom en intern 

portal.  
•  Fritextsökning 
•  ”e-rutin”, alla har 

läsrättigheter men alla 
har inte 
skrivrättigheter. 

•  ”e-möten”, olika 
personer har olika 
behörighet.  

•  Genom företagets 
databas och 
projektplats  

•  Sökning i databasen 
på kringdata.  

•  Alla inom företaget 
har tillgång till KM 
systemet. 

•  KM personerna har 
tillgång till tekniska 
funktioner som inte 
konsulterna har. 

•  På intranätets 
webbplats. 

•  Sökning på specifika 
ämnesområden. 

•  Alla med tillgång till 
intranätet kommer åt 
webbplatsen. 

•  Alla har tillgång till 
allt. 

•  På intranätets 
webbplats  

•  Fritextsökning 
•  Alla med tillgång till 

intranätet kommer åt 
ERFA, idébanken 
och teknik-
avdelningen och sin 
egen kompetens-
profil i SeeMee.  

•  SeeMee kommer 
personalavdelningen 
åt 

 
Vad vinner ni på att använda er av ett Kunskapshanteringssystem? 

•  Kvalitet 
•  Genomförandeförmåga 
•  Intern ordning och 

reda 
•  Höja sin produktivitet 
•  Tjäna pengar 
•  Lyckas bättre i 

affärsrelationer 
•  Bättre rådgivare till 

kund 

•  Spara tid genom 
återanvändning 

•  Bättre kvalitet för 
kunden 

•  Bättre kunskaps-
överföring 

•  Kompetensutveckling
•  Kortare ledtider 
•  Mindre känsligt om 

någon slutar på 
företaget 

•  Undvika att göra fel 
som andra gjort 

•  Lär sig sådant som är 
bra 

•  Tjäna pengar på att 
återanvända idéer 
och inte göra 
onödiga misstag. 

•  Underlag för kalkyl, 
planering samt 
produktionsarbete. 

•  Sprida kunskap om 
lönsamma koncept 
som kan 
återanvändas. 

•  Sprida kunskap om 
produktionsmetoder. 

•  Minska felkostnader 
•  Minska ledtiderna i 

produktionsskedet. 
I vilken utsträckning tror du att medarbetarna återanvänder den lagrade kunskapen? 

Ofta Ofta men olika på olika 
avdelningar. 

Ofta eller ibland, 
beroende på frågan. 

Sällan, mest specifika 
saker man söker på. 
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5.2 Tvärgående analys 
Här gör vi en tvärgående analys av de olika företagens svar i respektive fråge-
område kopplad till teorin.  

5.2.1 Uppmuntran till att dela med sig av kunskap 
De tre större företagen B, C och D anser att ledningens stöd är en viktig faktor för 
att få en företagskultur där det är naturligt att dela med sig av kunskap. Enligt 
Mertins m.fl. (2001) nämner både industri- samt serviceföretag personal, företags-
kultur samt ledarskap som de viktigaste faktorerna för att lyckas med KM. 
 
Respondenterna på företag B och C menar att kunskapsarbetet måste organiseras 
samt att ledningen måste skapa en företagskultur som uppmuntrar till kunskaps-
delning. Enligt Mårtensson (1999) är det med andra ord en utmaning för 
ledningen att skapa den miljö som krävs för att visa att de värdesätter kunskaps-
delning. Mårtensson menar även att ledningen även måste ta reda på om 
medarbetarna mottar deras uppmuntrande signaler. Man bör enligt Rylatt (2003) 
och Mertins m.fl. (2001) visa medarbetarna på varför kunskap är viktig och varför 
alla bör vara involverade i kunskapsarbetet. Detta är något som respondenterna på 
företag B och C också tar upp. Mertins m.fl. nämner också att ett sätt att få 
medarbetarna att dela med sig av kunskap är att skapa en laganda, eftersom man 
arbetar tillsammans blir det då även naturligt att dela med sig av kunskapen inom 
teamet. När Braf (2000) talar om processen kunskapsledning och då syftar hon på 
vikten av att definiera en tydlig kunskapsvision, och refererar även till Nonaka 
och Takeuchi (1995) som även de ser vikten av detta.  
 
Respondenterna på företag B och C anser att det är viktigt att trycket kommer 
underifrån och inte från huvudkontoret. Braf (2000) och Newell m.fl. (2002) 
pekar också på vikten av att utgå ifrån användarnas krav för att stimulera 
kunskapsarbetet, annars kan det leda till en ökad byråkratisering om man enbart 
betonar rutinerna för att fånga in kunskap, oavsett om kunskapen används eller 
inte. Respondenten i företag C säger vidare att man måste visa på goda exempel 
och visa hur mycket man kan spara både i tid och även i pengar på att återanvända 
kunskap, för att medarbetarna skall förstå nyttan med kunskapsdelning. Mertins 
m.fl. (2001) betonar också att det måste visualiseras framgång för att involvera 
alla i kunskapsarbetet. Även Newell m.fl. (2002) pekar också på vikten av att 
med-arbetarna förstår målet med kunskapsmanagement. 
 
För att uppmuntra medarbetarna att dela med sig av kunskap menar respon-
denterna för företag D att det först om främst är en ledningsfråga, men även en 
personfråga. De anser att det är väldigt individuellt hur mycket man är villig att 
dela med sig inom gruppen och att det är beroende på hur personen är själv. 
Däremot menar de att det inom arbetsgrupperna är mer naturligt att dela med sig, 
men då genom andra kommunikationskanaler än kunskapshanteringssystemet. 
Hoffman (Mertins m.fl., 2001) menar att den verbala kunskapsspridningen på 
möten och kafferaster är betydelsefull d.v.s. all kunskap behöver inte lagras i ett 
system utan kan få vara fritt flytande. Hoffman menar också att det är viktigt att 
kunskapshanteringssystemet är anpassat till verksamheten. Flera studier har enligt 
Mårtensson (1999) visat på att medarbetar- samt kulturfrågan är det svåraste 
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problemen att lösa men att de genererar också de största fördelarna om problemen 
kan överbryggas. 
 
Enligt respondenten i företag A så har de anställda ett personligt intresse av att 
förmedla samt dokumentera information. Han tänker sig att det kan bero på att i 
stort sett alla är aktieägare i företaget. Sveriges tekniska atachéer (1999) pekar på 
en studie gjord av tyska Fraunhofer Institut där det kommit fram att storleken på 
företag har en viss betydelse för företagskulturen. Studien visade att i mindre 
företag är medarbetarna ofta måna om att hela företaget skall gå bra och är då mer 
villigt inställda till att dela med sig av kunskap. 
 
Både företag B och D har någon form av incitament för att uppmuntra till 
kunskapsdelning, men inget företag har några sanktioner för medarbetare som inte 
ville dela med sig.  
 
Enligt respondenten i företag B följer man upp statistiskt hur mycket en 
medarbetare lägger upp och söker i KM- systemet. Detta är en av parametrarna 
som personalen bedöms på när de har utvecklingssamtal, i företag B. Enligt 
Stewart (2001) har de företag som är bäst på kunskapshantering alla någon form 
av tvingande mekanism, något som oljar maskineriet. Rylatt (2003) anser att 
kunskapsarbetet behöver uppmuntras till att vara en del av de dagliga 
aktiviteterna, de behöver planeras och belönas för att det skall fungera. Även Braf 
(2000) talar om incitament för kunskapsdelning men då i termer av kunskaps-
ledning.  
 
Företag D ger en viss belöning till de personer som får sin lämnade idé 
presenterad i Idébanken. Enligt Rylatt (2003) är bedömningen av värdet på 
informationen ett centralt steg om företaget vill förfina sina metoder att samla in 
kunskap. Detta menar Rylatt även kan användas av ledningen för att skapa ett 
belöningssystem enligt honom, så man kan belöna den medarbetare som genererar 
den ”bästa” kunskapen. Mårtensson (1999) talar om personliga belöningssystem 
och menar det är viktigt att de personliga belöningssystem som finns i företaget 
stödjer en kultur av kunskapsdelning. Hon menar att detta bl.a. kan göras genom 
att belöna ett visst beteende som att dela med sig av kunskap.  
 
Företag A och C har däremot inte något belöningssystem som uppmuntrar till 
kunskapsdelning. Mårtensson (1999) beskriver att det kan finnas problem med 
dessa eftersom människor kanske inte reagerar på belöningar utan uppskattar mer 
att känna tillhörighet till ett team av motiverade och innovativa personer. Detta 
innebär enligt Mårtensson att det centrala är kulturen som sådan d.v.s. att det är 
underförstått att man skall dela med sig av kunskap. 

5.2.2 Identifiering av kunskap 
På företag A är det enbart ledningen som beslutar vilken sorts kunskap som är 
värdefull att lagra men på företag B, C och D är det ledningen och även med-
arbetarna som beslutar vilken kunskap som är viktig. På företag B finns det även 
KM- personer som går in och säkerställer att informationen är korrekt och 
relevant. 
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I företag A sker dokumentationen under arbetets gång och det finns en ägare till 
varje dokument, d.v.s. den medarbetare som skapat dokumentet vet om informa-
tionen är relevant eller inte. Det finns dessutom en person som har det över-
gripande ansvaret för funktionen e-rutin. En översyn av informationen i systemet 
sker årligen. Rylatt (2003) menar att ha en stor samling kunskap lagrad är värde-
löst om det inte används, uppdateras och förbättras frekvent. Awad och Ghaziri 
(2003) menar att ett sätt att komma tillrätta med problemet med för mycket och 
oorganiserad kunskap är att utse experter inom företaget till att identifiera relevant 
innehåll som ger mest värde till företaget i allmänhet. 
 
Företaget C förespråkar en ”bottom up” process d.v.s. att initiativen kommer från 
medarbetarna men att även ledningen kan specificera vissa områden som de 
finner viktiga. Davenport och Prusak (1998) betonar vikten av att formulera en 
företagsgemensam definition av begreppet kunskap för att företagets medarbetare 
skall förstå och kunna tala om kunskap.  
 
I företag D var det personal från kalkyl och produktion som skapade krav-
specifikationen för ERFA- systemet så dessa personer har till viss del bestämt 
vilken typ av kunskap som är värd att lagra. På byggstartmöten ges det också 
möjlighet att bestämma vad som ska prioriteras och följas upp med hjälp av 
detaljfrågor.  
 
Alla företagen lagrar kunskap som är viktig för det dagliga arbetet på företaget. 
Denna kunskap kan vara i form av metoder, projektdata m.m. Braf (2000) menar 
att ett mål med kunskapshantering bör vara att säkerställa tillgången på de 
kunskaper som behövs i det dagliga arbetet på företaget. Enligt Hård af Segerstad 
m.fl. (1996) är den kunskap som är viktig att lagra beroende av i vilket 
sammanhang den efterfrågas. Företagen A och D lagrar förutom detta även 
personliga profiler beträffande medarbetarna och företag B och D vill dessutom 
lagra information om sådant som är nytt. 
 
Kunskap som företag A anser vara värdefull förutom den kunskap som används i 
det dagliga arbetet är kunskap av mer strategisk natur. Sådan typ av kunskap 
menar Awad och Ghaziri (2003) är viktig att synliggöra samt tillgängliggöra för 
organisationens medlemmar.  
 
I företag C lagras även kunskap om områdena som ledningen anser som viktiga. 
Det kan vara sådant som har med inköp av t.ex. tåg eller upprättande av avtal att 
göra. Braf (2001) beskriver kunskapsplanering som en process inom KM, som 
handlar om en kartläggning för att klargöra vilka kunskaper som finns respektive 
behövs i syfte att sätta upp riktlinjer och alternativa tillvägagångssätt för att 
utveckla de kunskaper som behövs och används. 
 
I företag D har de olika sorters system beroende på vilken slags kunskap som 
skall lagras. Företaget har en idébank där det lagras idéer som medarbetare 
”kläcker” och i teknikavdelningen lagras teknisk kunskap. Enligt Braf (2000) 
omfattar kunskapsmanagement bl.a. kunskaper som aktörer i sina organisatoriska 
roller behöver för att fullfölja handlingar av olika slag och därmed leverera 
produkter av värde till kunder. Awad och Ghazhiri (2003) tar också upp vikten av 
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att göra gemensam specifik kunskap synlig, tillgänglig och användbar för att ge 
mervärde till de beslut som skall fattas. Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) måste 
tacit kunskap omvandlas till ord eller siffror som alla kan förstå. De menar att det 
är just när denna omvandling äger rum- från tacit till explicit och sedan tillbaka 
till tacit igen som organisatorisk kunskap skapas. I företag D:s system, SeeMee 
lagras medarbetarnas kompetens och meritförteckningar. I boken Sveriges 
tekniska attachéer (1999) beskrivs att ledningsvisionenen kan vara sådan att 
kunskaps- samt kompetensutveckling ger dubbla resultat. Med det menas att den 
skall ge en bättre konkurrenskraft för företaget, dels en förbättrad tillfredställelse i 
arbetet för medarbetaren samt förbättrad individuell konkurrenskraft på 
arbetsmarknaden (Sveriges tekniska attachéer, 1999). 

5.2.3 Rutiner för kunskapskodning 
Företagen A och B har en huvudansvarig som säkerställer att kunskapen som 
lagras i systemet är relevant och aktuell. Enligt Awad och Ghaziri (2003) kan man 
genom att utse experter som identifierar relevant kunskap förhindra att kunskapen 
blir oorganiserad och svårhanterlig. Företag B lägger även in en del kringdata till 
dokumentet för att det ska underlätta sökning. Awad och Ghaziri pekar på att 
kunskapskodning handlar om att organisera och koordinera kunskap innan an-
vändaren får tillgång till den vilket betyder att den måste vara i en form och 
struktur som är meningsfull. Awad och Ghaziri föreslår indexering, klustring, 
katalogisering, länkning, filtrering, kodifiering och andra metoder för att 
organisera insamlad data och information för att det skall generera användbar 
kunskap. Företag D anser dessutom att det är viktigt att hålla kunskapen upp-
daterad och aktuell, men det är ingen speciell person som har det övergripande 
ansvaret. Att ha en stor samling kunskap lagrad är värdelöst om det inte används, 
uppdateras och förbättras frekvent enligt Rylatt (2003). Företag D anser även att 
det är viktigt att informationen läggs in strikt så systemet inte blir ohanterbart och 
därmed svårt att söka i. Att strukturering och klassificering förbättrar över-
förbarheten är något som Sanchez (2001) poängterar. 
 
På företag C har alla medarbetare möjlighet att föra över kunskap till systemet 
medan på företag A endast de medarbetare med skrivrättigheter som har den 
möjligheten. På företag B är det konsulterna samt speciella KM- personer som gör 
detta och på företag D är detta begränsat till några få personer per region.  
 
På företag A och C görs överföringen av kunskap till systemet under arbetets 
gång, medan det på företag B görs efter projektets slut. På det fjärde företaget (D) 
är tanken att det skall göras efter avslutat projekt, men kan även göras under 
arbetets gång. 

5.2.4 Tillgängliggörande av kunskap 
Två av företagen (C och D) använder sig av webbsidor på intranätet för att göra 
kunskapen tillgänglig för medarbetarna. Ett av företagen (A) har en intern portal 
för detta och ett företag (B) har en databas där man samlar och tillgängliggör 
kunskap. Det sistnämnda företaget har också en projektplats som man använder 
under projektets gång tillsammans med kund, för att dela kunskap. Enligt Nonaka 
och Takeuchi (1995) handlar processen kombinering om att systematisera koncept 
till kunskapssystem, vilket innebär att individer utbyter och kombinerar kunskap 
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vilket kan ske genom möten i olika former. Nonaka och Takeuchi menar att 
kreativ användning av kommunikationsnätverk underlättar denna omvandling av 
kunskap. Awad och Ghaziri (2003) menar också att den bäst stöds av teknologi, 
genom att explicit kunskap lätt kan fångas och översättas till en global publik. 
Trots avancerad teknologi så kvarstår en begränsning enligt Awad och Ghaziri 
och det är teknologins förmåga att stödja användningen av tacit kunskap i ”face-
to-face” möten och direkt interaktion. Mänsklig kunskap fortsätter att vara en 
värdefull resurs, men teknologin kan genom möjligheten till kunskapsöverföring 
utgöra ett beslutsstöd oberoende av tid och rum, enligt Awad och Ghaziri. 
 
För att hitta informationen i kunskapshanteringssystemet kan man på företagen A 
och D använda sig av fritextsökning, företag A har en intern portal och företag D 
har webbsidor på ett Intranät. Det företag som använder sig av en databas, gör 
informationen tillgänglig genom att man kan söka på det kringdata som läggs in 
tillsammans med dokumentet. På företag C söker man på speciella ämnesområden 
istället. 
 
I företag C har alla tillgång till allt i kunskapshanteringssystemet, medan det i de 
andra företagen är vissa delar som är åtkomliga för alla. I de övriga företagen har 
vissa personer med viss befattning tillgång till ytterligare information. Tre av 
företagen (A, B och C) tror att medarbetarna använder systemet ofta men företag 
C säger att det är beroende på frågan om det är ofta eller ibland, i företag D 
däremot tror de att systemet används sällan. 

5.2.5 Vinster med ett kunskapshanteringssystem 
Företag A ser att den övergripande vinsten är ökad konkurrenskraft. Detta genom 
att förbättra genomförandeförmågan, kvaliteten, ha intern ”ordning och reda”, 
höja sin produktivitet, tjäna pengar, lyckas bättre i affärsrelationer samt vara 
bättre rådgivare till kund. Enligt bolen Sveriges tekniska attachéer (1999) kan 
man uppnå en kortare inlärningskurva ju mer specifik företagets samlade kunskap 
är och då kan man förvänta sig en bättre konkurrenskraft för företaget. Newell 
m.fl. (2002) menar att det som betonas inom KM är identifiering, utvinning och 
fångst av företagets kunskapstillgångar så att det de kan bli fullt skyddade och 
nyttjade som en konkurrensfördel. Enligt Newell m.fl. kan kunskap endast 
generera ett värde för företaget om det kopplas samman med specifika uppgifter 
och mål som leder till att företaget blir konkurrenskraftigt. En undersökning 
beskriven av Sveriges tekniska attachéer (1999) visade på vinster som att kunna 
lösa kunders problem snabbare och effektivare.  
 
Två företag (A och B) anser att de får en bättre kvalitet med hjälp av ett kunskaps-
hanteringssystem och de andra två företagen, C och D anser att det finns vinster i 
att slippa upprepa fel och misstag. Alla företagen anser att man kan tjäna tid 
och/eller pengar genom att kunna återanvända kunskap. Företag B och D såg 
vinster som minskade ledtider om de använde ett kunskapshanteringssystem.  
 
Företag B såg dessutom en vinst i att företaget blir mindre känsligt vid förlust av 
medarbetare. Awad och Ghaziri (2003) beskriver att kunskapen lagras inom 
människor och därför går den lätt förlorad, och anser då att om man delar med sig 
av kunskapen så är sårbarheten mindre. Detta är också något som Sveriges 
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tekniska attachéer (1999) tar upp och menar att ett sätt att förebygga det är att ha 
en systematisk kunskapshantering. 
 
Företag D menade också att om man bara kan fånga en bråkdel av den samlade 
kunskapen som finns hos de 26 000 anställda så har man vunnit mycket. Braf 
(2000) menar att kunskapen blir en maktfaktor först när man delar med sig av den 
och hon hävdar vidare att det blir en slags hävstångseffekt då en grupps 
sammanlagda kunskap blir större än den enskilda individens.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuterar vi oss fram till slutsatser av vår undersökning. Vi börjar 
med att svara på vår forskningsfråga för att sedan presentera andra viktiga slut-
satser samt diskutera dessa. Vi avslutar kapitlet med att ge förslag på fortsatt 
forskning. 
  
Vårt syfte med denna C-uppsats är att undersöka hur företag aktivt arbetar med 
KM med stöd av IT, samt vilka vinster företagen ser med detta. Forskningsfrågan 
vi har utgått ifrån är: Hur tillvaratar företag medarbetarnas kunskap så att den kan 
lagras och återanvändas?  
 
•  Vår undersökning visar att företagen antingen har någon form av belönings-

system och/eller en företagskultur, som uppmuntrar medarbetare att dela med 
sig av sin kunskap.  

 
•  Alla undersökta företag, oavsett bransch lagrar kunskap som används i den 

dagliga verksamheten.  
 
•  Våra undersökta företag överför kunskapen till systemet på ett stringent sätt 

för att den skall vara sökbar.  
 
•  Alla företagen använder någon form av intranät för att tillgängliggöra kun-

skapen.  
 
•  De vinster våra undersökta företag ser med ett kunskapshanteringssystem är 

bl.a. att man sparar tid och pengar på att återanvända kunskap. 

6.1 Uppmuntran till att dela med sig av kunskap 
Tre av våra undersökta företag har fler än 20 000 anställda så det verkar vara 
större företag som lycktas införa KM. Detta tycker vi å andra sidan är lite 
motsägelsefullt eftersom vi av vår undersökning kan dra slutsatsen att det verkar 
vara lättare att åstadkomma en företagskultur där det är mer naturligt att dela med 
sig av kunskap i ett mindre företag än ett stort. Dels visar vår undersökning att det 
är det minsta företaget som anser att kunskapsdelningen är nästintill helt naturligt 
och dels stämmer detta med en tysk studie (Sveriges tekniska attachéer, 1999) där 
man har kommit fram till att storleken på företaget kan ha betydelse för hur 
naturligt det är att dela med sig av kunskap. Den tyska studien visade även att 
medarbetare i mindre företag är mer benägna att dela med sig av kunskap utan 
några tvingande mekanismer, då man är mer mån om att hela företaget går bra. Å 
andra sidan tror vi att större företag har ett större behov av att använda sig av KM, 
då det annars kan vara svårt att ha kontroll över den samlade kunskapen inom 
företaget. Att vår undersöknings minsta företag nästintill har lyckats att åstad-
komma en företagskultur där det är naturligt att dela med sig av kunskap, kan 
även bero på att de flesta medarbetarna är aktieägare. 
 
Har man däremot inte en företagskultur där det är naturligt att dela med sig av 
kunskap blir ledningens roll viktig då den ska inspirera och tillhandahålla verktyg 
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för kunskapsdelning har vår undersökning visat. Vi anser att det därför är viktigt 
att ledningen upprättar någon form av incitament för att uppmuntra medarbetarna 
att dela med sig av sin kunskap och att nyttja systemet, och då är det just det 
beteendet som skall belönas. Även att tydliggöra visionen med kunskapsarbetet 
samt att avsätta tid för detta är något som ledningen måste arbeta med. 
Mårtensson (1999) säger även hon att det är en utmaning för ledningen att skapa 
den miljö som krävs, för att visa att de värdesätter kunskapsdelning.   

6.2 Identifiering av kunskap 
Vi kan i vår undersökning se mönster av att oavsett verksamhetens inriktning är 
det samma typ av kunskap som anses viktig att lagra. Detta kan bero på tror vi, att 
oavsett verksamhet så behöver man underlag för att kunna fatta rätt beslut. Man 
behöver kunskaper för det dagliga arbetet, som exempelvis metoder, projekt-
information, referensinformation m.m., eftersom man då kan undvika att upprepa 
tidigare misstag. Att sedan företagen ser en ekonomisk vinning verkar logiskt då 
de faktiskt sparar både tid och pengar genom detta. Braf (2000) anser att ett mål 
med kunskapshantering bör vara att säkerställa tillgången på de kunskaper som 
behövs i det dagliga arbetet på företaget. Fördelen som vi ser är just att om 
kunskapen finns lagrad i ett system behöver man inte ”uppfinna hjulet” gång på 
gång. Dock menar Mårtensson (1999) att information på ett enkelt sätt kan lagras 
i exempelvis databaser, men blir inte kunskap om den inte bearbetas av 
människor. 
 
Alla företagen i vår undersökning har sett vikten av att lagra relevant kunskap och 
vissa av företagen har ansvariga personer som säkerställer detta. Vi anser att det 
kan finnas en risk att man hämmar medarbetarna om man utvärderar kunskapen 
innan den lagrats. Det kan istället vara bättre anser vi, att få medarbetarna att dela 
med sig av så mycket som möjligt och sedan utvärdera genom att en person 
kontrollerar att kunskapen är relevant. Detta eftersom det kan vara svårt att se 
värdet i sina egna kunskaper. Rylatt (2003) poängterar att kunskapsarbetet inte 
handlar om att svämma över folk med information utan att skapa större värde för 
företaget, dess medarbetare och kunder. 

6.3 Rutiner för kunskapskodning 
Flera av företagen betonar vikten av att strukturera inläggningsproceduren för att 
kunskapen skall bli tillgänglig och sökbar. Detta är något som vi också tror är 
viktigt, annars finns risken att man försvårar sökningen och därmed åtkomsten av 
kunskapen. Vi finner stöd för våra iakttagelser i litteraturen däribland Awad och 
Ghaziri (2003) som menar att kunskapen måste vara i en form och struktur som är 
meningsfull för att ge åtkomst oavsett tid och rum. Rylatt (2003) ser även han 
vikten av att kunskapen måste vara organiserad och lättåtkomlig eftersom den 
annars är värdelös om den inte uppdateras och förbättras frekvent. 

6.4 Tillgängliggörande av kunskap 
Undersökningen visar att Intranät verkar vara det vanligaste sättet att tillgänglig-
göra kunskapen. Vi anser att om man använder sig av Intranät så blir det lättare att 
komma åt informationen oberoende av tid och rum. Dessutom tror vi att det 
underlättar kommunikationen och kunskapsdelningen för företag som är globala 
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eller arbetar ute hos kund. Dock menar Mertins m.fl. (2001) att Intranät egent-
ligen först blir ett KM- verktyg när en struktur, definierade processer samt 
tekniska tillägg är inkluderade såsom ett medel för att utvärdera kunskap. 

6.5 Vinster med ett kunskapshanteringssystem 
Av vår begränsade undersökning kan man dra slutsatsen att vinster som att spara 
tid och pengar är något som företagen värderar högt. Vi kan tänka oss att en av 
anledningarna att starta ett KM- projekt är att just spara tid och pengar, så detta 
resultat är inget som förvånar oss. 

6.6 Fortsatt forskning 
Det finns många intressanta områden som inte täcks av denna undersökning. 
Nedan föreslår vi förslag på fortsatt forskning: 
 

•  Att ur medarbetarnas perspektiv undersöka vilka funktioner de önskar av 
ett KM- system. 

 
•  Att undersöka hur företag uppmuntrar till kunskapsdelning. 

 
•  Att undersöka om och i så fall vilka problem företag stöter på vid 

införande av KM. 
 

•  Att undersöka hur man inom företag säkerställer att den kunskap man 
lagrar i KM- systemet verkligen är relevant. 

 
•  Att undersöka hur kravspecifikationen för ett KM- system tas fram. 
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Inledande frågor 
Vad har ni för befattning inom företaget? 
Hur många anställda har företaget? 
Vad är företagets huvudsakliga verksamhet? 
Vad vinner ni på att använda er av ett Kunskapshanteringssystem?  
 
Frågeområde 1 
Svarar på frågan: Hur uppmuntras medarbetarna att dela med sig av sin kunskap? 
 

Fråga 1.1 När det gäller att dela med sig av kunskap - hur ser 
företagskulturen ut? 

Fråga 1.1.1 Har ni någon form av belöningssystem som 
uppmuntrar medarbetarna att dela med sig av sin kunskap? 

Fråga 1.1.2 Vad händer med medarbetare som väljer att 
inte dela med sig? 

Frågeområde 2 
Svarar på frågan: Hur identifieras kunskap? 
 

Fråga 2.1 Vem bestämmer vilken typ av kunskap som är värd att lagra? 
 

Fråga 2.2 Vilken typ av kunskap anser man vara värd att lagra? 
 

Frågeområde 3 
Svarar på frågan: Hur går kunskapskodningen till?  
 

Fråga 3.1 Hur ser rutinerna ut vad gäller överföringen av kunskap? 
Fråga 3.1.1 Vem överför kunskapen till systemet? 
Fråga 3.1.2 När görs denna överföring, är det när arbetet är 
avslutat eller under arbetets gång? 
 

Frågeområde 4 
Svarar på frågan: Hur tillgängliggörs kunskapen?  
 

Fråga 4.1 Var hittar medarbetarna den lagrade kunskapen? 
Fråga 4.1.1 Hur gör man för att hitta den lagrade kunskapen? 

 
Fråga 4.2 Vilka befattningar inom företaget har tillgång till 
Kunskapshanteringssystemet? 

Fråga 4.2.1 Har olika befattningar tillgång till olika typer av 
information? 

 
Avslutande frågor:  
I vilken utsträckning tror du att medarbetarna återanvänder den lagrade 
kunskapen? 
Inte alls/ Ibland/ Ofta/ Alltid 
Är det något du anser viktigt att berätta om, som vi inte har berört? 
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Hej! 
Vi läser Data och systemvetenskap på C-nivå, Luleå Tekniska Universitet och 
våra namn är Caroline Andersson och Susanna Morin-Engvall. Denna termin 
håller vi på att skriva en C-uppsats som handlar om kunskapshantering 
(Knowledge Management), där det bl.a. ingår att göra en fallstudie. 
Kunskapshantering är ett sätt för företag att ta hand om existerande kunskap så att 
den kan återanvändas inom verksamheten.  
 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur man aktivt arbetar med 
Knowledge Management kopplat till IT inom företag. 
 
För att undersöka hur väl våra frågor är lämpade att ge svar på det vi söker 
kommer vi att utföra en pilotstudie. Pilotstudien görs på ett företag innan de 
egentliga intervjuerna utförs. Om det visar sig att våra frågor ej är bra formulerade 
så innebär det att de måste omformuleras och då kan ej heller svaren från denna 
pilotstudie användas i uppsatsen. 
 
Våra frågor till er är: 

•  Har ni som företag någon form av strategi för kunskapshantering? 
•  Har ni ett IT-baserat system för denna kunskapshantering? 
•  Om ni har det kan ni då tänka er ställa upp på en intervju som rör detta 

område? 
•  Kan ni tänka er att delta i vår pilotstudie? 

 
För att underlätta er eventuella förberedelse för intervjun delger vi er vår 
problemformulering samt de frågeområden som intervjun kommer behandla. 
Hur tar företag hand om medarbetarnas kunskap så att den kan lagras och 
återanvändas? 
Frågeområden: 
•  Hur uppmuntras medarbetarna att dela med sig av sin kunskap? 
•  Hur identifieras kunskap? 
•  Hur går kunskapskodningen till? (Med kunskapskodning avser vi på det sätt 

vilket man överför medarbetarnas kunskap, så att den kan hanteras av det IT 
baserade systemet.) 

•  Hur tillgängliggörs kunskapen? (Med detta avser vi på vilket sätt 
medarbetarna kan ta del av den lagrade kunskapen inom förtaget.) 

 
Den enskilda intervjun beräknar vi kan ta mellan 30- 60 minuter. Vi beräknar 
utföra våra intervjuer under mars månads senare del och under april. Vi hoppas att 
ni vill ställa upp för att göra vår undersökning möjlig. Det vore bra om ni kunde 
svara innan måndag 8/3 om ni kan delta eller ej, så att vi så snart som möjligt kan 
planera intervjuerna. 
 
Kontaktinformation: 
Caroline Andersson  carnad-9@student.luth.se 070/265 42 62 
Susanna Morin-Engvall susmor-7@student.luth.se 070/217 28 12 
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Resultatmatris - Företagens svar på intervjufrågorna 
Företag A Företag B Företag C Företag D 
34 anställda Globalt 55 000 anställda 

Sverige 1500 anställda 
Globalt 70 000 anställda 
Sverige 8000 anställda 

26 000 anställda i Sverige, 
Danmark Norge och 
Finland samt på många 
platser i Europa och andra 
länder i världen. 
Anläggningsenheten drygt 
100 anställda. 

IT samt tjänstekonsult-  
bolag 

Globalt IT-företag Globalt persontransport-
bolag 

Bygg och 
anläggningsverksamhet 

Frågeområde 1: Hur uppmuntras medarbetarna att dela med sig av kunskap? 
När det gäller att dela med sig av kunskap - hur ser företagskulturen ut? 

Personligt intresse av att 
förmedla information samt 
dokumentera, p.g.a. att 
nästan alla är aktieägare. 
 

Det förväntas av dig som 
medarbetare. 

Det skall vara en del av 
kulturen genom hela 
företaget, men tyvärr är det 
inte riktigt så. 
 

Finns ingen kultur, måste 
den skapas och då är det 
viktigt med management-
support och att ledningen 
skickar tydliga signaler att 
det här är viktigt, det här 
vill vi satsa på och att man 
ser nyttan med kunskaps-
delning. 
 

Man  bör utgå från männi-
skors behov för kunskaps-
delning. 

Måste finnas policys som 
säger att det är OK och att 
det uppmuntras till kun-
skapsdelning. 
 

Det är OK att det kostar 
och att det tar tid för resor 
till möten. 
 

Det måste organiseras. 
 

Botten upp process folk 
måste inse att det är viktigt 
och att trycket kommer 
underifrån. Samt att 
centralkontoret ger 
verktyg, policys samt 
acceptans. 
 

Man får visa på de goda 
exemplen, visa hur mycket 
man kan spara på i både tid 
och i pengar. Sno idéer och 
lämna idéer. 

Det är naturligt, men det 
finns vissa problem med 
att fånga upp alla 
erfarenheter. 
 

Det är en ledningsfråga 
och det måste vara 
anpassat till verksamheten.
 

Hur man byter erfarenhet 
sinsemellan inom gruppen 
är väldigt individuellt och 
beror på hur personen är 
själv.  
 

Vissa erfarenheter är man 
mindre benägen att dela 
med sig av. Det positiva  är 
roligare att dela med sig av 
än det negativa även om en 
poäng i ett kunskaps-
hanteringssystem är ju att 
minska felkällorna och då 
är det ju värdefullt att det 
mindre positiva kommer 
fram. 

Har ni någon form av belöningssystem som uppmuntrar medarbetare att dela med sig av sin kunskap? 
Inte några individuella 
belöningar, men däremot 
finns ett 
vinstutdelningssystem. 

Viktigt med incitament för 
att man skall dela med sig 
av kunskap och förstå 
nyttan med det. Egentligen 
bör man ha en morot för att 
dela med sig, men i vår 
bransch ska det vara en 
naturlig del av kulturen 
istället. 
 

Hur mycket en person 
söker och lägger in i 
systemet följs upp 
statistiskt.  
 

Utvecklingssamtal, där 
man blir bedömd bl.a. på 

Inte något direkt 
incitament i form av 
pengar eller annat. 
Däremot, människor som 
har ambition och 
initiativförmåga och som 
tycker att det är kul samt är 
på väg uppåt blir 
utplockade och blir på 
något sätt budbärare. 

Om man får en idé 
presenterad i idébanken får 
man en viss belöning för 
det. 
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hur mycket man använder 
KM- systemet. 

Vad händer med medarbetare som väljer att inte dela med sig? 
Inga sanktioner. 
 

Man måste jobba med det 
kontinuerligt. 
 

Ytterst en form av 
tjänstefel. 

Inga sanktioner. Inga sanktioner. Inga sanktioner beroende 
på att det är svårt att mäta. 
Samtidigt får man inte 
samma uppmärksamhet 
som de som delar med sig. 

Frågeområde 2: Hur identifieras kunskap? 
Vem bestämmer vilken typ av kunskap som är värd att lagra? 

Ledningsgruppen Det finns riktlinjer på 
global och lokal basis. 
 

Medarbetarna lägger in så 
mycket information som 
möjligt. Sedan går en KM 
person och säkerställer att 
informationen är korrekt. 
Denne person rensar även 
bort sådant som är irrele-
vant. 

En ’bottom up’ process 
d.v.s. medarbetarna men 
även ledningen.  

De som var med och 
utförde kravspecifikationen 
för systemen d.v.s. med-
arbetare från kalkyl och 
produktion. 
 

På byggstartmöten kan 
man bestämma vad som 
ska prioriteras och följas 
upp m.h.a. detaljfrågor. 

Vilken typ av kunskap anser man värd att lagra? 
All information som kan 
påskynda processen, ex. 
avtalsmallar, rutiner för hur 
man beter sig om problem 
uppstår hos kund, regler 
samt faktura underlag. 
 

”Hjärnpanelen”, där träffas 
personer som är relaterade 
till en speciell kund och 
diskuterar vad vi vet, vad 
vi kan göra vilket leder till 
en åtgärdsplan. 
 

”E-möte”, här 
dokumenteras interna 
möten Exempelvis beslut 
och vem som tagit dem, 
vem som har lovat vad och 
är ansvarig. 
 

”CRM- modul” där 
kunskap om kunden lagras. 

Kunskap som behövs i det 
dagliga arbetet. 
 

Projektdata, som 
exempelvis vilken kund, 
vilken industri, vilket 
projekt. 
 

Metoder, hur det gick, 
referensinformation, vilka 
personer som ingick i 
projektet. 
 

Det som är nytt på mark-
naden, vad som är ”hett” 
och vilka projekt man 
vunnit nyligen. 
 

Konferenser som med-
arbetare deltagit i. 
 

Vilka personer som arbetar 
med olika frågor. 

Det finns vissa ämnen och 
frågor som ledningen ser 
som viktiga områden. T.ex. 
inköp av tåg och bussar 
samt att upprätta avtal 
o.s.v. 
 

Det är också sådant som 
medarbetarna anser vara 
viktigt, sådant som de har 
behov av i sitt dagliga 
arbetet 
 

Allt som är nytt. 
Erfarenheter från 
genomförda projekt med 
projektinformation med 
kontaktperson, metoder, 
produktionsdata, 
förbättringsförslag, 
förebyggande åtgärder. 
 

Individuella personers 
kunskaper och merit-
förteckningar o.s.v. 
 

 

Frågeområde 3: Hur går kunskapskodningen till? 
Hur ser rutinerna ut vad gäller överföringen av kunskap ? 

En person är ansvarig för 
e-rutin.  
 

Det finns en ägare till alla 
dokument och den 
personen vet om det är 
relevant information.  
 

Det sker en årlig översyn. 

Lägga in kringdata till ett 
dokument, för att göra det 
sökbart. 
 

En KM person säkerställer 
att informationen är 
korrekt. 

Det finns en samman-
kallande ledare. En agenda 
där det finns en punkt 
session där det tas upp vad 
som hänt sen sist, har vi 
några goda idéer att 
förmedla. Sedan doku-
menteras detta och distri-
bueras. Det som läggs upp 

Det är strikt hur man 
lägger in informationen i 
systemet, för att det inte 
skall bli ”vildvuxet”. 
 
Att någon uppdaterar 
systemet är viktigt så att 
informationen är aktuell. 
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på webbplatsen skall vara 
på engelska. 

Vem överför kunskapen till systemet? 
De med skrivrättigheter. Konsulterna och KM 

personerna. 
Alla Det finns ingen speciell 

organisation för detta. 
Det är begränsat till några 
personer per region 
platschefer och från kalkyl.

När görs denna överföring? 
Det sker under arbetets 
gång. 

Efter projektets slut. Det sker under arbetets 
gång. 

Tanken är att man skall 
göra det efter projektets 
slut, men det kan även 
göras under arbetets gång. 

Frågeområde 4: Hur tillgängliggörs kunskapen? 
Var hittar medarbetaren den lagrade kunskapen? 

Genom en intern portal. Genom företagets databas 
och projektplats som upp-
rättas för varje projekt. 

På intranätets webbplats. På intranätets webbplats 

Hur gör man för att hitta den lagrade kunskapen? 
Genom fritextsökning som 
söker genom hela 
dokumentet. 

Man kan söka i databasen 
på informationen som 
läggs in tillsammans med 
dokumentet., ex. kund, 
industri, projekt. 
 

Under projektets gång 
finner man information på 
projektplatsen som lagts 
upp både av kund och 
konsult rörande projektet. 

Man kan söka på specifika 
”topics”- ämnesområden. 
på webbplatsen. 

Det finns olika sätt att hitta 
information, dels genom 
företagets personal-
databank SeeMee samt 
genom erfarenhetssystemet 
ERFA, idébanken och 
teknikavdelningen. 
 

Man skall känna igen sig 
från Internet, så att man 
kan söka på friord sedan 
kan man även begränsa 
sökningen. 
 

Förutsättning för 
användning är att det är 
användarvänligt och 
lättåtkomligt.  

Vilka befattningar inom företaget har tillgång till kunskapshanteringssystemet? 
”e-rutin”, alla har 
läsrättigheter men alla har 
inte skrivrättigheter. 
 

”e-möten”, olika personer 
har olika behörighet. 
 

 

Alla Alla Alla som kommer åt 
intranätet kommer åt 
ERFA, idébankensamt 
teknikavdelnngen. 
 

SeeMee kommer 
personalavdelningen åt, 
samt att man kommer åt 
sin egen profil. 

Har olika befattningar tillgång till olika typer av information? 
Det finns inte olika vyer 
beroende på roll. 

KM personerna har 
tillgång till tekniska 
funktioner som inte 
konsulterna har. 

Nej, alla har tillgång till 
allt. 

Personalavdelningen har 
tillgång till allt. 

 
Vad vinner ni på att använda er av ett Kunskapshanteringssystem? 

•  Kvalitet 
•  Genomförandeförmåga 

•  Spara tid genom 
återanvändning 

•  Undvika att göra fel 
som andra gjort 

•  Underlag för kalkyl, 
planering samt 
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•  Konkurrenskraftighet 
•  Hålla många bollar i 

luften  
•  Intern ordning och 

reda 
•  Höja sin produktivitet 
•  Tjäna pengar 
•  Lyckas bättre i 

affärsrelationer 
•  Bättre rådgivare till 

kund 

•  Bättre kvallitet för 
kunden 

•  Bättre kunskaps-
överföring 

•  Kompetensutveckling 
•  Kortare ledtider 
•  Mindre känsligt om 

någon slutar på 
företaget 

•  Lär sig sådant som är 
bra 

•  Tjäna pengar på att 
sno idéer och inte göra 
onödiga misstag. 

produktionsarbete. 
•  Sprida kunskap om 

lönsamma koncept 
som kan återanvändas.

•  Sprida kunskap om 
produktionsmetoder. 

•  Minska felkostnader 
•  Minska ledtiderna i 

produktionsskedet. 

I vilken utsträckning tror du att medarbetarna återanvänder den lagrade kunskapen? 
Ofta Ofta men olika på olika 

avdelningar. 
Beroende på vilken frågan 
är så är det ofta eller 
ibland. 

Sällan, då et är mest 
specifika saker man söker 
på. 

 


